
Introdução à Teologia I

Teoria e Prática



–Porque Devemos Pensar Corretamente Sobre Deus - A. W. Tozer

“O que vem a nossa mente quando pensamos sobre Deus é a 
coisa mais importante sobre nós.” 

“É de suma importância que a nossa ideia de Deus 
corresponda o mais próximo possível ao ser verdadeiro de 
Deus. Em comparação aos nossos pensamentos, as nossas 

declarações doutrinárias são de pouca importância. A nossa 
ideia real de Deus pode ser escondida debaixo do refugo de 
noções religiosas convencionais e pode exigir uma busca 
inteligente e vigorosa antes de ser desenterrada e exposta 
como realmente é. Somente depois do processo de auto-

investigação dolorosa será possível descobrir o que realmente 
pensamos sobre Deus.” 



–Porque Devemos Pensar Corretamente Sobre Deus - A. W. Tozer

“A concepção correta sobre Deus é básica não somente para 
teologia sistemática, mas para a prática da vida cristã, 

também. É para culto o que o alicerce é ao templo; se existir 
uma falha ou se estiver fora do prumo, ou mais cedo ou mais 
tarde a estrutura toda pode cair. Eu acredito que não existe 
erro doutrinário ou erro na prática de ética cristã que não 
tem sua origem no pensamento imperfeito ou indigno sobre 

Deus.” 
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Outras Teologias…

Histórica; 

Bíblica; 

Prática.



Bibliologia

A Doutrina da Bíblia (Revelação)



Revelação

“A revelação é um elemento de todas as religiões. 
Todas mantêm a noção de que a divindade é 
capaz de comunicar ao ser humano. Na Bíblia a 
revelação é necessária por causa da natureza de 
Deus e do ser humano.” (Landon Jones)



Deus

Eterno 
Espírito 
Perfeito 

Ilimitado



Homem

Finito 
Espírito/Corpo 

Imperfeito 
Limitado



A Revelação é uma 
necessidade!



Duas pressuposições sobre a doutrina da 
Revelação:

Deus é capaz de se revelar e, de fato, se revelou; 

O ser humano é capaz de entender essa revelação.



O que é Revelação?

É a auto-manifestação de Deus de modo que o ser 
humano possa conhecê-lo; 

Implica na capacidade tanto de Deus se revelar de 
forma compreensível e nossa capacidade como seres 
criados à imagem de Deus de entender a revelação de 
Deus; 

Temos uma capacidade diferente dos animais, que 
nos possibilita compreender a revelação;



O que é Revelação?

Do ponto de vista bíblico, não é meramente a 
disseminação da verdade sobre Deus; 

O ponto chave é trazer o ser humano para ter um 
relacionamento pessoal com Deus; 

“A auto-manifestação de Deus de modo 
que o ser humano pode conhecê-lo 
pessoalmente.” (Landon Jones);



Qual o propósito da Revelação?

Trazer sua criatura de volta; 

A natureza da revelação não é disseminação de 
informação, mas a presença de Deus na história, 
tendo um encontro com o ser humano; 

A natureza básica é Deus se manifestando; 

Pode haver disseminação de conhecimento, 
informações. Mas, não é o principal.



A natureza da Revelação
Geral e Especial



Revelação Geral (Universal)



Revelação Geral

Erickson (1997, p. 42) diz que “sendo os seres humanos 
finitos, e Deus, infinito, não podemos conhecer a Deus 
nem ter comunhão com ele, a menos que ele se revele 
para nós”; 

Desta forma, no caso da revelação geral (ou Universal), 
Deus se utiliza de alguns meios para atingir seu objetivo 
de se revelar de forma mais abrangente à humanidade; 

A primeira é a natureza.



–Salmo 19:1-5 (NVI)

“Os céus declaram a glória de Deus; o firmamento proclama 
a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia; uma 
noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não 
se ouve a sua voz. Mas a sua voz ressoa por toda a terra, e 

as suas palavras, até os confins do mundo. Nos céus ele 
armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai 
de seu aposento, e se lança em sua carreira com a alegria de 

um herói.” 



–Romanos 1:20-21 (NVI)

“Pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de 
Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos 

claramente, sendo compreendidos por meio das coisas 
criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis; 

porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como 
Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos 

tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se 
obscureceram.” 



Revelação Geral

A segunda forma de revelação geral é a história; 

É possível observar na história da humanidade 
acontecimentos e padrões relacionados com Deus; 

Um exemplo é a preservação do povo de Israel, 
que vem sobrevivendo a séculos, em locais hostis e 
com grande oposição (ERICKSON, 1997, p. 42);



Revelação Geral

Severa (1999, p. 17) cita algumas passagens bíblicas que 
também ressaltam a revelação geral na história: 

Salmo 75:6-7, que fala acerca da humilhação e 
exaltação dos homens ao longo dos tempos; 

Romanos 13:1, que anuncia que toda autoridade é 
constituída por Deus; 

E Atos 17:26-27, que relata que Deus é quem 
estabeleceu os povos.



Revelação Geral

Um terceiro aspecto da revelação geral é encontrada na própria 
natureza do homem criado; 

Podemos perceber o caráter de Deus nas qualidade morais e 
espirituais do homem; 

O homem com frequência percebe que precisa fazer algo, quer goste 
ou não; 

Além disto, o homem tem uma natureza religiosa. Em todas as 
culturas, independente do tempo e espaço, o homem crê na existência 
de uma realidade superior a si mesmo (ERICKSON, 1997, p. 43).



Revelação Geral

Portanto, compreendemos que a revelação geral 
gera os seguintes efeitos (SEVERA, 1999, p. 17-19): 

1. Proporciona o conhecimento de Deus; 

2. Dá base para estrutura da vida moral; 

3. Torna o homem indesculpável; 

4. Ajuda no entendimento da revelação especial.



Revelação Especial 
(Particular)



Revelação Especial

A revelação especial (ou Particular) é a auto-manifestação de 
Deus de Si mesmo para determinadas pessoas ou grupos, por 
meio de palavras ou acontecimentos históricos, tendo por 
finalidade a redenção do homem; 

“Deus se manifesta pessoalmente a pessoas específicas, em lugares 
e horas específicas, de maneira que pessoas possam estabelecer 
um relacionamento redentor com ele.” (Landon Jones) 

“A revelação especial era necessária porque a raça humana havia 
perdido o relacionamento de favor que, antes da queda, tinha 
com Deus” (ERICKSON, 1997, p. 56);



Revelação Especial

Para a revelação especial Deus utilizou de 
palavras, visões, atos miraculosos, a encarnação do 
Filho; 

Deus utilizou para se revelar e transmitir a 
revelação especial, principalmente, profetas e Jesus 
Cristo (Hebreus 1:1-2);



–Hebreus 1:1-2 (NVI)

“Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de 
muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos 

nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de 
tudo, por quem fez também o mundo.” 



Revelação Especial

Deus os falou sobre Sua vontade e Seu propósito 
para com o Seu povo; 

Os profetas duraram até João Batista e, em 
seguida, veio Jesus Cristo, o Verbo divino (Jo 
1:1-3,14,18; Cl 2:9; Hb 1:2).



Revelação Especial

Abaixo algumas características da revelação especial (SEVERA, 1999, p. 
21-22): 

1.Sua finalidade é redentiva; 

2.Ela é progressiva, pois Deus foi revelando aos poucos Seu plano (uma 
visão panorâmica de Gênesis ao Apocalipse deixa este ponto muito claro); 

3.Cristo é o principal meio da revelação, sendo que a Bíblia precisa ser lida 
e interpretada com esta perspectiva; 

4.Ela é Escriturística, pois seu conteúdo foi suficientemente registrado na 
Bíblia para nós.



Teofania
Forma de Revelação Especial



Teofanias

“Teofanias são eventos específicos em que Deus 
aparece na história. São específicos em termos de 
tempo e lugar, isto é, Deus se revela em um 
momento histórico específico e em um lugar 
geográfico específico.” (Landon Jones)



Exemplos de 
Teofanias

Ex.3 
Jz.6 
Is.6 

Ez.1,2



História
Forma de Revelação Especial



História

G.E. Wright, O Deus que age: 

1. A revelação acontece numa séria de eventos históricos; 

2. A Bíblia é uma coletânea (registro) dos atos de Deus e a 
resposta humanas aos atos; 

3. Por meio destes atos podemos aprender algo sobre Deus; 

4. Assim, a Bíblia não é especificamente "a palavra de 
Deus" mas, sim, o registro dos atos de Deus.



História

Revelação por meio de história - Karl Barth (neo-ortodoxia): 

1. Deus agiu na história para se revelar mas os eventos da história não 
são a revelação, mas, sim, o meio da revelação; 

2. Revelação é Deus se manifestando num encontro pessoal com o ser 
humano; 

3. A presença de Deus num evento é a revelação e não o evento em si; 

4. Assim, a Bíblia é um relatório que a revelação aconteceu, mas não é 
parte da revelação; 

5. A Bíblia pode ser um veículo através do qual Deus se revela ao leitor.



História

Wolfhart Pannenberg: 

1. Os eventos da história são a própria revelação de Deus; 

2. Assim, é possível ver os atributos de Deus nos eventos; 

3. Pannenberg entendeu a história como a história 
universal, isto é, Deus não se revelou somente na história 
de Israel mas, sim, na história universal do mundo. 



Bíblia
Forma de Revelação Especial



Bíblia

Possui 66 Livros; 

Cerca de 40 autores.



Bíblia

A Bíblia, também chamada de Sagradas 
Escrituras, é o registro inspirado da revelação 
especial de Deus ao homem (SEVERA, 1999, p. 
23).



Tríade Revelatória

1. Em primeiro lugar, conforme já vimos no tópico sobre revelação 
especial, Deus se revela através de aparições ao longo da história e 
através de homens (profetas). Estes momentos nem sempre são 
registrados ou, às vezes, apenas em séculos posteriores; 

2. Em segundo lugar, existe a Bíblia. Que são os registros escritos da 
revelação ao longo da história. O que nos dá a garantia da veracidade 
da informação contida nas Escrituras é a inspiração dada por Deus 
aos homens que escreveram os textos (II Tm 3:16; II Pe 1:20-21);  

3. Em terceiro e último lugar, temos o leitor. Como o leitor consegue 
compreender a revelação contida nos textos sagrados? Através da 
iluminação dada por Deus para o entendimento da Palavra de Deus.



–2 Timóteo 3:16-17 (NVI)

“Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o 
ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução 

na justiça, para que o homem de Deus seja apto e 
plenamente preparado para toda boa obra.”



–2 Pedro 1:20-21 (NVI)

“Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da 
Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a 
profecia teve origem na vontade humana, mas homens 
falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito 

Santo.” 



–Efésios 1:18 (NVI)

“Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam 
iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança 
para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança 

dele nos santos”



Como foram 
definidos os livros 

da Bíblia?

-Cânon 
-Canonicidade 
-Canonização



Critérios para Canonização
Apostolicidade – escritos por 
testemunhas oculares e líderes; 

Catolicidade – aceitação do livro 
deveria acontecer por toda a igreja; 

Ortodoxia – o conteúdo 
doutrinário deveria ser claro e em 
conformidade com a sã doutrina; 

Inspiração – deveria existir 
evidência da divina inspiração do 
conteúdo, o que poderia acontecer 
através dos frutos de transformação 
em vidas e edificação da igreja a 
partir da leitura do livro.



Implicações da Revelação Especial

A revelação é pessoal - Deus se revela e revela a 
verdade; 

O conhecimento da revelação é pessoal e não teórico; 

A revelação é realmente algo novo; 

A revelação é por meio de atos e palavras; 

A revelação particular de Deus é inteligível.



Implicações da Revelação Especial

A revelação é por meios humanos: 

• O homem Jesus; 

• Os atos de Deus; 

• As palavras proféticas; 

• Os escritores bíblicos; 

• A comunidade cristã.



Prática
Bibliologia (Revelação)



Teologia

A Doutrina de Deus



Deus

“Uma discussão da pessoa de Deus e seus 
atributos dependem de uma 
pressuposição que Ele existe e que pode 
ser conhecido pelo ser humano.” (Landon 
Jones) 

Como escreveu L. Berkhof: “Para nós, a existência 
de Deus é a grande pressuposição da teologia.”



Deus

Deus é o objeto da Teologia; 

Conforme afirma Grudem (1999, p. 97), “todas as 
pessoas de qualquer lugar têm uma profunda intuição 
de que Deus existe, de que são criaturas de Deus e de 
que ele é o seu Criador”; 

Isto fica claro em Romanos 1:21, em que Paulo diz 
que mesmo a humanidade tendo o “conhecimento de 
Deus” não deram-lhe a glória devida.



–Romanos 1:20-21 (NVI)

“Pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de 
Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos 

claramente, sendo compreendidos por meio das coisas 
criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis; 

porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram 
como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus 

pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos 
se obscureceram.” 



Atributos de Deus
A Natureza de Deus



Classificação dos Atributos Deus

Atributos de Deus

Naturais Morais

Absolutos Relativos

Transcendentes Imanentes

Incomunicáveis Comunicáveis

Grandeza Benevolência



A Natureza Pessoal
A Doutrina de Deus



–Langston

“Deus é Espírito pessoal, perfeitamente bom, que, em seu 
amor, cria, sustenta e dirige tudo”



Deus - Pessoa

É necessário tratar de Deus como pessoa por 
causa da sugestão que vem de outras crenças e 
filosofias dizendo que Deus é meramente uma 
“força” impessoal (Landon Jones); 

A nossa posição é que Deus é uma pessoa com as 
qualidades que fazem parte de personalidade 
como nós entendemos (Landon Jones). 



Qual é a definição de pessoa e/ou 
personalidade?

W. T. Conner sugeriu três itens: 

A inteligência - a capacidade de conhecer o universo ao seu 
redor; relacionar-se ao universo; a capacidade de se 
identificar dentro do universo; 

A auto determinação - a capacidade de influenciar a si 
mesmo; determinar a direção da sua vida; dirigir-se numa ou 
outra direção; 

A consciência moral - a capacidade de distinguir entre o 
bem e o mal e a obrigação de escolher o bem e rejeitar o mal.



A personalidade de Deus

A personalidade do ser humano. De onde veio se não de 
Deus? 

O nome de Deus - Êxodo 3:14-15; 6:2-3; 

Sua capacidade de agir; sua capacidade de iniciar 
relacionamentos, falar, sentir, pensar, etc. A vida é o que faz 
a distinção principal entre Javé e os ídolos. Isaías 44:18-19 e 
Jeremias 10:10 mostram a situação entre Deus e os ídolos; 

Sua auto-suficiência - Atos 17:25.



A personalidade de Deus

A pessoa de Jesus Cristo: 

• Seu relacionamento com o Pai; 

• Suas qualidades como seu amor, sua retidão, etc. são 
pessoais; 

• Sua capacidade de iniciar relacionamentos pessoais. 

A experiência cristã nos mostra que a resposta que o crente 
recebe de Deus é pessoal - o perdão, a transformação, etc.



A Natureza Espiritual
A Doutrina de Deus



A Espiritualidade de Deus

João 4:24 declara que Deus é espírito:  

“Deus é Espírito, e é necessário que os que o adoram o 
adorem em espírito e em verdade.”



A Espiritualidade de Deus

Deus não é um espírito, mas é de natureza 
espiritual, isto é, não tem matéria como parte do 
seu ser. Exemplos: 1Tm. 1:17; 6:15-16. (Landon 
Jones)



–1 Timóteo 1:17 (NVI)

“Ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, sejam 
honra e glória para todo o sempre. Amém.”

–1 Timóteo 6:15-16 (NVI)

“a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o 
bendito e único Soberano, o Rei dos reis e Senhor dos 
senhores, o único que é imortal e habita em luz 

inacessível, a quem ninguém viu nem pode 
ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém.”



A Espiritualidade de Deus

Ex. 20:4 implica na impossibilidade de fazer 
uma representação concreta de Deus (Landon 
Jones).



–Êxodo 20:4 (NVI)

“Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de 
qualquer coisa no céu, na terra, ou nas águas debaixo da 

terra.”



A Espiritualidade de Deus

A nossa comunhão com Deus é de natureza 
espiritual. Não podemos alcançá-la por meios dos 
sentimentos humanos. (Landon Jones); 

Ele não tem limitações físicas; não é preso pela 
natureza física do universo. Exemplo: Atos 17:24. 
(Landon Jones).



–Atos 17:24 (NVI)

“O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor 
do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos 

humanas.”



A Natureza Absoluta
A Doutrina de Deus



A Natureza Absoluta

“A natureza absoluta de Deus refere-se à 
impossibilidade de conter Deus em nossos 
pensamentos ou pelas nossas expressões. Ele não 
depende de nada para sua existência. O mundo 
depende dele. Os relacionamentos que ele 
mantém com o mundo são os relacionamentos 
que somente ele deseja.” (Landon Jones)



Implicações da Natureza 
Absoluta



Autoexistência

Deus é a fonte de tudo que existe e ele não 
depende de nada para sua existência. Seu domínio 
é eterno, sem limites de tempo, sem início ou fim. 
Ele não se desenvolve. Veja Salmo. 90:1-2; 
Judas 25. (Landon Jones)



João 5:26



Unidade

Deus é só um e é indivisível. Uma noção básica no 
AT e no NT é que Deus é um. Veja Ex. 20:2; Dt. 
6:4. Essa unidade não anula a doutrina da 
Trindade porque essa doutrina também ensina 
que Deus é um. Sendo um só, Ele é o único Deus 
que deve ser adorado. Assim, o politeísmo é 
excluído. Veja Jeremias 10. (Landon Jones)



Deuteronômio 6:4



Poder Absoluto (Onipotência)

Deus é soberano sobre o universo. Seu poder é 
ilimitado e sem igual. Veja Jer. 35:17; Mt. 19:26. 
Ele pode tudo que é apropriado ao seu poder. Veja 
Gên. 1; Is. 40:12-29. A sua soberania é visto no 
seu domínio sobre as nações no AT. Veja Is.
14:24-27. Ele usa outras nações para castigar o seu 
povo Israel. Assim, o elemento nacionalista é 
eliminado. Veja Is. 10:5-19. (Landon Jones)



Lucas 1:37



Conhecimento Absoluto (Onisciência)

Deus conhece tudo que pode ser conhecido e a sua 
compreensão das coisas é ilimitada (Landon Jones).  

Veja Sl. 147:7  Não há nada que acontece que Deus não 
sabe; Ele não é surpreso quando algo acontece. Veja Pr. 15:3; 
Mt. 10:29-30; Hb. 4:13. Ele possuí todos os fatos e faz 
decisões na base do seu conhecimento completo. O ser 
humano não entende tudo que Deus  faz porque é Deus. Veja 
Is. 55:8-9; Rm. 11:33. A melhor ilustração da incapacidade 
do homem compreender os caminhos de Deus é a história de 
Jó. 42:1-6. (Landon Jones)



Salmo 139



A Natureza Moral
A Doutrina de Deus



Natureza Moral de Deus

Pensar em Deus deve enfatizar a sua natureza 
moral; 

Se desejarmos conhecer a Deus, devemos começar 
por Jesus como pessoa moral; 

As qualidades principais de Jesus são, ao mesmo 
tempo, as qualidades principais de Deus.



Santidade
Santidade não é principalmente 
uma característica de Deus, 
mas é sua essência. Deus é 
santo por natureza; 

Implica a transcendência de 
Deus, isto é, a sua separação do 
mundo que ele criou; 

No AT, as coisas associadas 
com Deus são separadas das 
demais coisas quanto ao seu 
uso: templo, altar, utensílios, 
etc;



Santidade

Implica a transcendência 
ética também, isto é, ele não 
é como homem (Is.55.8,9) e a 
sua separação é motivo para 
adoração (Is.6.3; Ap.4.8; 
15.4); 

O NT enfatiza a santidade 
na oração modelo de Jesus 
(Mt.6.9). Jesus falou com o 
Pai como “Pai nos céus”.



Habacuque 1:13



Retidão / Justiça
Implica no caráter correto de 
Deus, em quem não há erro ou 
mal; 

Deus é perfeito em retidão e 
sempre vai agir de maneira 
correta; 

Como reto em tudo, Deus é 
contra tudo que é mal e age 
contra o mal; 

Quando Deus age, não é de 
forma caprichosa. Sua vontade 
expressa sua retidão;



Retidão / Justiça
A retidão de Deus exige a 
retidão do ser humano; 

A revelação do requerimento 
moral do ser humano se 
encontra nas escrituras; 

Mostra que a base de 
moralidade não é a 
experiência humana (uma 
visão utilitária), mas na 
natureza reta de Deus, na sua 
transcendência e natureza 
imutável.



Salmo 119:137



Amor
Mais que emoção e sentimento; 
é a característica de Deus que o 
leva a fazer decisões inteligentes 
conforme a sua vontade; 

É benevolente, visando o nosso 
bem estar (Dt.7.7,8; Mt.
6.26-28; Lc.15; Jo.15; 1Jo.4.10); 

É reto; é demonstrado 
conforme os princípios eternos 
de retidão. É condicionado pela 
sua moralidade e por isso não é 
caprichoso ou arbitrário;



Amor
A graça de Deus; amor que não é 
baseado em mérito; é o favor não 
merecido de Deus (Rm.5.8; Ef.
2.8,9). Demonstrado na sua 
misericórdia e compaixão (Sl.
103.13; Mt.9.36; 14.14); 

É persistente (1Pe.3.20; 2Pe.3.9,15); 

É o amor que se dá a si mesmo; é 
amor vicário; 

Exige o amor do ser humano para 
com Deus. Deus é Deus zeloso e 
exige fidelidade completa.



1 João 4:8



A Imanência de Deus
A Doutrina de Deus



Imanência de Deus

A imanência é a presença e atividade de Deus na 
criação, na história e na natureza humana. A 
crença na imanência de Deus estabelece uma 
defesa contra o deísmo, a crença em um deus 
impessoal. Veja Dt. 4.7; Sl. 46.1; 119;151; 148.18;  
Is. 55.6; Jr. 23.23,24; Atos 17.27,28. (Landon 
Jones)



Implicações da Imanência

Deus não é limitado quanto a maneira de agir. Ele pode 
usar qualquer coisa para cumprir os seus desejos: 
sobrenatural ou natural (científico); 

Deus pode usar qualquer pessoa para cumprir seus 
propósitos; 

Existe a possibilidade de conhecer algo de Deus por meio 
da criação; 

Devemos apreciar a criação.



A Transcendência de Deus
A Doutrina de Deus



Transcendência de Deus

A transcendência de Deus estabelece a separação 
de Deus da criação. A transcendência estabelece a 
defesa contra o panteísmo. Veja Gn. 1.1; Sl. 
113.5,6; Is. 45.15; 55.8,9; 57.15.



Implicações da Transcendência

Existe algo mais alto do que o ser humano; 

Deus não pode ser totalmente compreendido por meio do 
pensamento humano; 

A salvação não é obra do ser humano; 

Sempre vai haver uma diferença entre Deus e o ser humano; 

O nosso relacionamento com Deus deve ser caracterizado pela 
reverência e adoração. Podemos esperar uma  intervenção por 
parte de Deus, não somente por meios naturais.



A Natureza Trina
A Doutrina de Deus



Trindade

A doutrina da Trindade diz que “há um único 
Deus em essência, existente eternamente em três 
‘pessoas’ distintas e coiguais, manifestas no Pai, no 
Filho e no Espírito Santo” (SEVERA, 1999, p. 85); 

É importante ressaltar que o termo “trindade” não 
se encontra na Bíblia e muito provavelmente foi 
Tertuliano o primeiro a utilizar a palavra 
(SEVERA, 1999, p. 86);



Trindade

Historicamente, foi no Concílio de Nicéia, em 325 
d.C. que ficou decidido que o Filho é da mesma 
essência do Pai; 

No Concílio de Constantinopla (381 d.C.), foi 
sustentada a divindade do Espírito Santo.



–Atanásio (SEVERA, 1999, p. 87)

“Existe então uma Trindade, santa e completa, que 
confessamos como Deus em [as pessoas do] Pai, Filho e 

Espírito Santo, o qual não contém nada estranho ou externo 
mesclado consigo mesmo, nem é composto de um que cria e 
outro que foi criado, pois todos são criadores; possui uma só 
essência, em sua natureza indivisível, sendo sua atividade 

uma. O Pai faz tudo através do Verbo [e] no Espírito. Logo, 
a unidade do Santo Triúno é preservada. Assim, um só 

Deus é pregado na Igreja, ‘o qual é sobre todos (Ef  4:6), 
age por meio de todos e está em todos’... É uma Trindade 

não apenas no nome e na maneira de falar, mas em verdade 
e realidade.”



É importante destacar que não foram os 
concílios que criaram a Trindade. Ela é fruto 
de revelação bíblica como veremos a seguir.



Trindade no AT

Gn 1:1 – Utiliza o nome Elohim (que é plural) para Deus; 

Gn 1:26; 3:22; 11:7; Is 6:8 – “façamos”, “nossa”, “nós”, 
“desçamos e confundamos” e “por nós”. Todos este termos 
usados no plural nos indicam a pluralidade de Deus; 

Gn 31:11-13; Ex 3:2-6 e Jz 13:21-22 – “Anjo do Senhor”. 
Todas estas passagens dão a entender que o Anjo do 
Senhor é também divino. Muitos estudiosos do Antigo 
Testamento entendem que é uma representação de Cristo 
pré-encarnado;



Trindade no AT

Is 9:6 – O Messias profetizado no Antigo 
Testamento tinha características divinas e era 
distinto de Deus Pai, uma vez que era “um 
menino” nascido entre nós; 

Is 48:16 – A menção ao Espírito de Deus no 
Antigo Testamento é abundante. O Espírito é 
alguém enviado de Deus, distinto Dele.



Trindade no NT

Ef  1:17; Tg 1:17; Ef  4:6 – Deus é reconhecido como sendo 
Pai. O Pai é claramente chamado Deus (Jo 6:27; II Co 1:2; 
I Pe 1:2); 

Jo 1:1; 20:28; Rm 9:5; Tt 2:13; Hb 1:8; I Jo 5:20 – Existem 
muitos textos que atestam a divindade do Filho; 

Mt 1:23; Lc 1:32; Mt 14:33; Ap 22:13; 19:16 – Alguns 
títulos dados a Cristo revelam sua divindade: “Emanuel, 
Deus conosco”, “Filho do Altíssimo”, “Filho de Deus”, 
“Alfa e Ômega”, Rei dos reis e Senhor dos senhores”;



Trindade no NT

At 5:3-4,9; I Co 12:4-6; II Co 3:17-18; Ef  2:22 – 
Existem textos que declaram claramente que o 
Espírito é divino, pois fala-se Dele como se 
estivesse falando de Deus; 

Em relação ao Espírito Santo, Seus atributos 
revelam a divindade: “Santo”, verdade (Jo 16:13), 
amor (Rm 15:30), eternidade (Hb 9:14), 
onisciência (I Co 2:11).



A Natureza Paterna
A Doutrina de Deus



A Paternidade de Deus

Deus possui uma disposição paternal com todos os 
homens, uma vez que Ele é criador da 
humanidade (Is 64:8; Mt 6:9; 7:11; At 17:26-29; I 
Co 8:6; Hb 12:9). 



–Atos 17:26-29 (NVI)

“De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a 
terra, tendo determinado os tempos anteriormente 

estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. 
Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, 

tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de 
cada um de nós. ‘Pois nele vivemos, nos movemos e 

existimos’, como disseram alguns dos poetas de vocês: 
‘Também somos descendência dele’. "Assim, visto que somos 
descendência de Deus, não devemos pensar que a Divindade 
é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita 

pela arte e imaginação do homem.” 



–Hebreus 12:9 (NVI)

“Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, 
e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos 

ao Pai dos espíritos, para assim vivermos!” 



A Paternidade de Deus

Primeiramente Deus se revelou ao povo de Israel, que por conta 
dos Seus propósitos, a partir de Abraão, fez um povo para Si (Êx 
4:22-23; Dt 32:6-18; Is 1:2-3; 63:16; Jr 31:9); 

Deus é pai do nosso Senhor Jesus, a quem enviou a este mundo 
para salvar a humanidade pecadora e fazendo dos homens filhos 
por adoção (Sl 2:7; Mt 3:17; 17:5; Lc 1:35; Jo 1:12; Jo 3:16); 

Todo aquele que aceita Jesus, crendo Nele, são feitos filhos de 
Deus, nascidos pelo seu Espírito e passam a ter Deus como Pai 
celestial, recebendo proteção e disciplina (Mt 23:9; Jo 1:12-13; 
Rm 8:14-17; Gl 3:26; 4:4-7; Hb 12:6-11).



Prática
Teologia



Cristologia

A Doutrina de Cristo



“Podemos resumir da seguinte maneira o ensino 
bíblico acerca da pessoa de Cristo: Jesus Cristo foi 

plenamente Deus e plenamente homem em uma só 
pessoa e assim o será para sempre.” (Itamir Neves)



A Humanidade de Cristo
A Doutrina de Cristo



Corpo Humano

O fato de que Jesus possuía um corpo humano 
exatamente como o nosso é visto em muitas 
passagens das Escrituras. Ele nasceu assim como 
nascem todos os bebês humanos (Lc 2:7). Ele 
passou da infância para a maturidade assim como 
crescem todas as outras crianças: “Crescia o 
menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria; 
e a graça de Deus estava sobre ele” (Lc 2:40). 
(Itamir Neves)



Jesus coube perfeitamente no 
“molde” humano.



Mente Humana

O fato de Jesus ter crescido em sabedoria (Lc 2:52) 
significa que ele passou por um processo de 
aprendizado assim como acontece com todas as 
outras crianças - ele aprendeu a comer, a falar, a 
ler e a escrever, e a ser obediente a seus pais (veja 
Hb 5:8). Esse processo normal de aprendizado 
fazia parte da genuína humanidade de Cristo. 
(Itamir Neves)



Alma e Emoções Humanas

Vemos várias indicações de que Jesus possuía alma 
humana (ou espírito). Logo antes de sua crucificação, 
ele disse: “Agora, está angustiada a minha 
alma” (Jo 12:27). João escreve um pouco depois: 
“Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito” 
(Jo 13:21). Em ambos os versículos a palavra 
utilizada é angustiar, palavra muitas vezes empregada 
em referência a pessoas ansiosas ou que de repente 
são surpreendidas por um perigo. (Itamir Neves)



Como Ele era visto?

Mateus registra um incidente assombroso no meio 
do ministério de Jesus. Ainda que Jesus tivesse 
ensinado por toda a Galiléia, “curando toda sorte 
de doenças e enfermidades entre o povo”, de 
modo que “numerosas multidões o seguiam” (Mt 
4:23-25), quando chegou à própria cidade de 
Nazaré, o povo que o conhecia havia muitos anos 
não o recebeu  (Mt 13:53-58). (Itamir Neves)



Jesus podia pecar?

As Escrituras afirmam claramente que Cristo jamais 
pecou de fato. Não deve haver nenhuma dúvida a 
esse respeito em nossa mente. (Itamir Neves) 

Elas também afirmam que Jesus foi tentado e que as 
tentações foram reais (Lc 4:2). Se cremos na Bíblia, 
precisamos insistir que Cristo foi “tentado em todas 
as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado” (Hb 
4:15). (Itamir Neves)



Por que Jesus precisava ser 
plenamente humano?



Obediência 
Representativa

Adão x Jesus



–Romanos 5:18-19 (NVI)

“Conseqüentemente, assim como uma só transgressão 
resultou na condenação de todos os homens, assim também 
um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a 

todos os homens. 

Logo, assim como por meio da desobediência de um só 
homem muitos foram feitos pecadores, assim também, por 
meio da obediência de um único homem muitos serão feitos 

justos.” 



Sacrifício 
Substitutivo

Pagou a penalidade dos nossos pecados.



–Hebreus 2:14,16-17 (NVI)

“Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, 
ele também participou dessa condição humana, para que, 
por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, 

isto é, o diabo… 

Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos 
descendentes de Abraão. 

Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante 
a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo 
sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer 

propiciação pelos pecados do povo.”



Único mediador 
entre Deus e os 

Homens

Jesus é o único que exerce este papel.



–1 Timóteo 2:5

“Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os 
homens: o homem Cristo Jesus” 



Exemplo de 
padrão de vida

Os cristãos DEVEM seguir o exemplo 
de Jesus.



–1 João 2:6 (NVI)

“aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele 
andou.” 



Padrão de corpo 
redimido

Corpo humano glorificado.



–1 Coríntios 15:42-44 (NVI)

“Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é 
semeado é perecível e ressuscita imperecível; 

é semeado em desonra e ressuscita em glória; é semeado em 
fraqueza e ressuscita em poder; 

é semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. 
Se há corpo natural, há também corpo espiritual.” 



Se compadece 
como sumo 
sacerdote

Sabe o que é ser tentado em todas as 
áreas, conhece nossos sofrimentos e lutas 

por experiência…



–Hebreus 2:18 (NVI)

“Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando 
tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão 

sendo tentados.” 



–Itamir Neves

“Jesus não abandonou a natureza terrena após sua morte e 
ressurreição, pois apareceu aos discípulos como homem após 
a ressurreição, até com as cicatrizes dos cravos nas mãos (Jo 
20:25-27). Ele possuía carne e ossos (Lc 24:39) e comia 
(Lc 24:41-42). Posteriormente, quando conversava com os 
discípulos, foi levado ao céu, ainda em seu corpo humano 

ressurreto, e dois anjos prometeram que ele voltaria do 
mesmo modo: “Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu 

virá do modo como o vistes subir” (At 1:11).” 



A Divindade de Cristo
A Doutrina de Cristo



A Divindade de Cristo

Para completar o ensino bíblico acerca de Jesus Cristo, precisamos 
declarar não só que ele era plenamente humano, mas também 
plenamente divino; 

Embora a palavra não ocorra de maneira explícita na Bíblia, a igreja 
tem empregado o termo encarnação para referir-se ao fato de que Jesus 
era Deus em carne humana; 

A encarnação foi o ato pelo qual Deus Filho assumiu a natureza 
humana; 

A comprovação bíblica da divindade de Cristo é bem ampla no Novo 
Testamento. Vamos examiná-la sob várias categorias.



–João 1:1-4 (NVI)

“No princípio era aquele que é a Palavra. Ele estava com 
Deus, e era Deus. Ela estava com Deus no princípio. Todas 
as coisas foram feitas por intermédio dele; sem ele, nada do 

que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz 
dos homens.” 



–Colossenses 1:15-20 (NVI)

“Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a 
criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na 
terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, 
poderes ou autoridades; todas as coisas foram criadas por ele 

e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo 
subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja; é o 

princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo 
tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele 
habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse 

consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto 
as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue 

derramado na cruz.” 



Sinais - 
Onipotência

Acalmou a tempestade (Mt 8:26-27) 
Multiplicação de pães e peixes (Mt 

14:19) 
Transformou água em vinho (Jo 2:1-11)



Kenosis

Alguns teólogos da Alemanha (a partir de 
1860-1880) e da Inglaterra (a partir de 1890-1910) 
passaram a defender uma idéia de encarnação que 
jamais fora defendida na história da igreja. Essa 
nova idéia foi chamada “teoria da kenosis”, e a 
posição geral representada por ela foi chamada 
“teologia kenótica”. (Itamir Neves)



–Filipenses 2:6-11 (NVI)

“… que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual 
a Deus era algo a que devia apegar-se; mas esvaziou-se a si 

mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos 
homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-
se a si mesmo e foi obediente até à morte, e morte de cruz! 
Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o 
nome que está acima de todo nome, para que ao nome de 
Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da 
terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, 

para a glória de Deus Pai.” 



Por que Jesus precisava ser 
plenamente divino?



Pena do Pecado

Só alguém que fosse Deus 
infinito poderia arcar com 
toda a pena de todos os 
pecados de todos os que 
cressem nele - qualquer 
criatura finita não seria capaz 
de arcar com tal pena (Itamir 
Neves)



Salvação

A salvação vem do Senhor, e 
toda a mensagem das 
Escrituras é moldada para 
mostrar que nenhum ser 
humano, nenhuma criatura, 
jamais conseguiria salvar o 
homem - só Deus mesmo 
poderia. (Itamir Neves)



Antes da fundação do 
mundo…



–1 Pedro 1:18-20 (NVI)

“Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis 
como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua 

maneira vazia de viver que lhes foi transmitida por seus 
antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de 

um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido 
antes da criação do mundo, revelado nestes 

últimos tempos em favor de vocês.” 



–Apocalipse 13:8 (NVI)

“Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, 
todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da 

vida do Cordeiro que foi morto desde a criação do 
mundo.” 



Mediador

Só alguém que fosse 
verdadeira e plenamente 
Deus poderia ser o mediador 
entre Deus e homem (1Tm 
2:5), tanto para nos levar de 
volta a Deus como também 
para revelar Deus de 
maneira mais completa a nós 
(Jo 14:9). (Itamir Neves)



–2 João 1:9 (NVI)

“Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas 
vai além dele, não tem Deus; quem permanece no ensino tem 

o Pai e também o Filho.” 



A Expiação dos Pecados em Cristo
A Doutrina de Cristo



“Expiação é a obra que Cristo realizou 
em sua vida e morte para obter nossa 

salvação” (Itamir Neves)



Amor e Justiça
A Doutrina de Cristo



Deus não precisava salvar a 
humanidade…



Obediência Ativa
A Doutrina de Cristo



Obediência Passiva
A Doutrina de Cristo



Obediência Passiva

Sofrimento em toda sua vida; 

A dor da cruz.



Cruz

Dor física e morte; 

A dor de carregar o pecado 
da humanidade; 

Abandono; 

A dor de suportar a ira de 
Deus.



O castigo foi infligido pelo 
Pai!



–Mateus 27:46 (NVI)

“Por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em alta 
voz: "Eloí, Eloí, lamá sabactâni?" que significa: "Meu 

Deus! Meu Deus! Por que me abandonaste?"” 



Sacrifício
A Doutrina de Cristo



–Hebreus 9:26 (NVI)

“Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde 
o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por 

todas no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o 
sacrifício de si mesmo.” 



Propiciação
A Doutrina de Cristo



–1 João 4:10 (NVI)

“Nisto consiste o amor: não em que nós tenhamos amado a 
Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como 

propiciação pelos nossos pecados.” 

–João 3:36 (NVI)

“Quem crê no Filho tem a vida eterna; já quem rejeita o 
Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre 

ele".” 



Reconciliação
A Doutrina de Cristo



–2 Coríntios 5:18-19 (NVI)

“Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo 
mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da 
reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava 

reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os 
pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da 

reconciliação.” 



Redenção
A Doutrina de Cristo



–Marcos 10:45 (NVI)

“Pois nem mesmo o Filho do homem veio para ser servido, 
mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos.” 



A Ressurreição de Cristo
A Doutrina de Cristo



A Ressurreição de Cristo

Os Evangelhos testemunham a ressurreição: Mt 
28:1-20; Marcos 16:1-8; Lucas 24:1-53; João 
20:1-21:25; 

O livro de Atos narra a proclamação da notícia da 
ressurreição pelos discípulos.



A Ressurreição…

A. Assegura nossa regeneração. Pedro diz que Deus “nos 
regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição 
de Jesus Cristo dentre os mortos” (1Pe 1:3); 

B. Assegura nossa justificação. Em apenas uma passagem 
Paulo associa explicitamente a ressurreição de Cristo com a 
nossa justificação (ou o nosso recebimento da declaração de 
que não somos culpados, mas retos diante de Deus).  Paulo 
diz que Jesus “foi entregue por causa das nossas 
transgressões e ressuscitou por causa da nossa 
justificação” (Rm 4:25);



A Ressurreição…

C. Assegura-nos de que iremos receber igualmente corpos 
ressurretos perfeitos. O Novo Testamento associa várias 
vezes a ressurreição de Jesus com nossa ressurreição 
corpórea final. “Deus ressuscitou o Senhor e também nos 
ressuscitará a nós pelo seu poder” (1Co 6:14). 
Semelhantemente, “aquele que ressuscitou o Senhor Jesus 
também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará 
convosco” (2Co 4:14). Mas a discussão mais completa da 
associação entre a ressurreição de Cristo e a nossa própria 
acha-se em 1Coríntios 15:12-58. Ali Paulo afirma que 
Cristo é “as primícias” dos que dormem (1Co 15:20).



–1 Coríntios 15:14 (NVI)

“… e, se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, 
como também é inútil a fé que vocês têm.” 



A Ascensão de Cristo
A Doutrina de Cristo



Ascensão de Cristo

Após a ressurreição de Cristo, ele esteve na terra 
por quarenta dias (Atos 1:3) e depois conduziu os 
discípulos para Betânia, fora de Jerusalém, e 
“erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, 
enquanto os abençoava, ia-se retirando deles, 
sendo elevado para o céu” (Lc 24:50). (Itamir 
Neves).



Ascensão de Cristo

Quando Jesus subiu ao céu recebeu glória, honra e autoridade que não tinha antes, 
enquanto era Deus e homem. Antes de sua morte, Jesus orou: “... glorifica-me, ó Pai, 
contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo” (João 
17:5); 

Em seu sermão em Pentecostes Pedro disse que Jesus fora exaltado à destra de Deus 
(Atos 2:33); 

Paulo declarou que Deus o exaltou grandemente (Fp 2:9), e que fora recebido em glória 
(1Tm 3:16; cf. Hb 1:4); 

Cristo está agora no céu, e coros angelicais cantam-lhe louvor com as palavras: “Digno 
é o cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e 
glória, e louvor” (Ap 5:12). 

(Itamir Neves)



Um aspecto específico de Cristo ter subido para o céu e recebido 
honra é o fato de que ele assentou-se à destra de Deus. Isso é às vezes 
chamado sua ascensão à destra de Deus. 

O Antigo Testamento predisse que o Messias sentar-se-ia à direita de 
Deus: “Disse o Senhor ao meu senhor: Assenta-te à minha direita, 
até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés” (Sl 110:1). 
Quando Cristo ascendeu de volta ao céu ele recebeu o cumprimento 
daquela promessa: “... depois de ter feito a purificação dos pecados, 
assentou-se à direita da Majestade, nas alturas” (Hb 1:3). 

(Itamir Neves)

Ascensão de Cristo



Parousia
A Doutrina de Cristo



–1 Tessalonicenses 4:17 (NVI)

“Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados 
juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o 
Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para 

sempre.” 

–1 Tessalonicenses 5:1-2 (NVI)

“Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos 
escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o 

dia do Senhor virá como ladrão à noite.” 



“O Dia do Senhor”



–Apocalipse 6:14-17 (NVI)

“O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e 
todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. 

Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os 
poderosos — todos os homens, quer escravos, quer livres, 

esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. 

Eles gritavam às montanhas e às rochas: "Caiam sobre nós 
e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono 

e da ira do Cordeiro! 

Pois chegou o grande dia da ira deles; e quem poderá 
suportar? "” 



–Amós 5:18-20 (NVI)

“Ai de vocês que anseiam pelo dia do SENHOR! O que 
pensam vocês do dia do SENHOR? Será dia de trevas, não 

de luz. 

Será como se um homem fugisse de um leão, e encontrasse 
um urso; como alguém que entrasse em sua casa e, 

encostando a mão na parede, fosse picado por uma serpente. 

O dia do SENHOR será de trevas e não de luz. Uma 
escuridão total, sem um raio de claridade.” 



Os Ofícios de Cristo
A Doutrina de Cristo



Cristo Profeta

Transmite a Palavra de Deus 
ao povo, semelhante aos 
demais profetas do AT.



Cristo Sacerdote

Jesus oferece o sacrifício 
perfeito (Hb 10:4); 

Nos conduz a presença de 
Deus; 

Cristo intercede por nós (Rm 
8:34).



Rei

Se apresenta como Rei, mas 
não um rei político (Jo 
18:36); 

Disse Jesus: "O meu Reino 
não é deste mundo. Se 
fosse, os meus servos lutariam 
para impedir que os judeus 
me prendessem. Mas agora o 
meu Reino não é daqui".



Prática
Cristologia



Pneumatologia

A Doutrina do Espírito Santo



–Efésios 4:1-3 (NVI)

“Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de 
maneira digna da vocação que receberam. 

Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, 
suportando uns aos outros com amor. 

Façam todo o esforço para conservar a unidade do 
Espírito pelo vínculo da paz.” 



Premissa

Palavra de Deus como parâmetro.



A Natureza do Espírito Santo
A Doutrina do Espírito Santo



Quem é o 
Espírito Santo?

Relacionamento



Nomes do Espírito Santo

Os nome do Espírito Santo revelam sua natureza 
(SEVERA, 1999, p. 312); 

Segue abaixo os principais: 

• Espírito de Deus (Rm 8:9); 

• Espírito de Cristo (Rm 8:9); 

• Consolador (Jo 14:16);



Nomes do Espírito Santo

• Espírito Santo (1 Co 6:19); 

• Espírito Santo da Promessa (Ef. 1:13); 

• Espírito da Verdade (Jo 14:17); 

• Espírito da graça (Hb 10:29); 

• Espírito da vida (Rm 8:2).



A Obra de Deus x Obra do Espírito Santo
A Doutrina do Espírito Santo



“O Espírito Santo é o modo da 
existência de Deus” (SEVERA, 1999, p. 

313).



Ele é uma 
pessoa!

Inteligência (1 Co 2:10-12) 
Consciência de si e dos outros (Jo 16:13-14) 

Deliberação própria (1 Co 12:11) 
Ciência do bem e do mal (Gl 5:16-17) 

Emoções (Ef  4:30)



Ele age!

Fala (At. 13:2) 
Ensina (Jo 14:26) 

Convence (Jo 16:8-11) 
Intercede (Rm 8:26) 

Testemunha de Jesus (Jo 15:26) 
Distribui dons (1 Co 12:7-11) 



Ele pode ser 
“atingido”.

Mentira (At 5:3-4) 
Ultrajado (Hb 10:29) 

Blasfemado (Mt 12:31-32) 
Entristecido (Ef  4:30)



A Atuação do Espírito Santo
A Doutrina do Espírito Santo



O Espírito Santo no AT
A Doutrina do Espírito Santo



O Espírito Santo no AT

Normalmente chamado de “Espírito de Deus” ou 
“Espírito do Senhor”; 

A palavra espírito pode significar fôlego, vento ou 
espírito e, quando aplicada a Deus, significa Deus 
em ação no mundo.



Criação

Era a terra sem forma e vazia; trevas 
cobriam a face do abismo, e o Espírito 

de Deus se movia sobre a face das 
águas. 

Gênesis 1:2



História

"Eu escolhi a Bezalel, filho de Uri, filho de Hur, da tribo 
de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-

lhes destreza, habilidade e plena capacidade artística 
para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, 

para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e 
executar todo tipo de obra artesanal. 

Êxodo 31:2-5



Revelação

O Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirou do 
Espírito que estava sobre ele e o pôs sobre as 

setenta autoridades. Quando o Espírito veio 
sobre eles, profetizaram, mas depois nunca 

mais tornaram a fazê-lo. 
Números 11:25



Caráter

Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu 
és o meu Deus; que o teu bondoso 

Espírito me conduza por terreno 
plano. 

Salmo 143:10



Ungiria o 
Messias

O Espírito do Senhor repousará sobre 
ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, 
o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito 

que dá conhecimento e temor do Senhor. 
Isaías 11:2



Derramado

"E, depois disso, derramarei do meu Espírito 
sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas 

profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. 
Até sobre os servos e as servas derramarei do meu 

Espírito naqueles dias. 
Joel 2:28,29



O Espírito Santo no NT
A Doutrina do Espírito Santo



Gerou Jesus

O anjo respondeu: " O Espírito Santo virá 
sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá 
com a sua sombra. Assim, aquele que há de 
nascer será chamado santo, Filho de Deus. 

Lucas 1:35



Desceu sobre 
Jesus

Então João deu o seguinte testemunho: "Eu vi o Espírito 
descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. 

Eu não o teria reconhecido, se aquele que me enviou para 
batizar com água não me tivesse dito: ‘Aquele sobre quem 

você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que 
batiza com o Espírito Santo’. 

João 1:32,33



Guiou Jesus…

Então Jesus foi levado pelo Espírito ao 
deserto, para ser tentado pelo diabo. 

Mateus 4:1



Capacitou o 
Mestre

"O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me 
ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou 
para proclamar liberdade aos presos e recuperação da 

vista aos cegos, para libertar os oprimidos 
e proclamar o ano da graça do Senhor". 

Lucas 4:18,19



Ressuscitou 
Jesus

E, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus 
dentre os mortos habita em vocês, aquele que 
ressuscitou a Cristo dentre os mortos também 

dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu 
Espírito, que habita em vocês. 

Romanos 8:11



Instruiu após a 
ressurreição!

… até o dia em que foi elevado ao céu, 
depois de ter dado instruções por meio do 
Espírito Santo aos apóstolos que havia 

escolhido. 
Atos 1:2



João Batista

… pois será grande aos olhos do Senhor. 
Ele nunca tomará vinho nem bebida 
fermentada, e será cheio do Espírito 
Santo desde antes do seu nascimento. 

Lucas 1:15



Discípulos

Respondeu Jesus: "Digo-lhe a verdade: Ninguém 
pode entrar no Reino de Deus, se não nascer da 

água e do Espírito. O que nasce da carne é 
carne, mas o que nasce do Espírito é espírito. 

João 3:5,6



Antes de Atos 
2…

E com isso, soprou sobre eles e disse: 
“Recebam o Espírito Santo.” 

João 20:22



O Derramamento do Espírito Santo
A Doutrina do Espírito Santo



Derramamento do Espírito Santo

Prometida no AT - Joel 2:28-29 ; 

Repetida por João Batista - Mt 3:11; 

Assegurada por Jesus - Lc 24:49; At 1:4-5.



“Pentecostes”

De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e 
encheu toda a casa na qual estavam assentados. 

E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e 
pousaram sobre cada um deles. 

Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar 
noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. 

Atos 2:2-4



“Samaria”

Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a 
palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. 

Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, 
pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles; tinham 
apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. 

Então Pedro e João lhes impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito 
Santo. 

Atos 8:14-17



“Casa de Cornélio”

Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo 
desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. 

Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o 
dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os 
ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir Pedro disse: 

"Pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles 
receberam o Espírito Santo como nós! " 

Atos 10:44-47



“Éfeso”

… e lhes perguntou: "Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? " Eles responderam: 
"Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo". 

"Então, que batismo vocês receberam? ", perguntou Paulo. "O batismo de João", responderam eles. 

Disse Paulo: "O batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresse 
naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus". 

Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. 

Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em 
línguas e a profetizar. 

Atos 19:2-6



O “Batismo” no Espírito Santo
A Doutrina do Espírito Santo



Quando se recebe o Espírito 
Santo?



Experiências x Doutrinas
A Doutrina do Espírito Santo



Quando?

Alguns entendem que é algo especial (línguas?); 

Acontecimento histórico. Somente em Atos (Atos 
2:39); 

Quando o crente crê (Efésios 1:13-14). #Selo e 
#Promessa



Plenitude do Espírito Santo
A Doutrina do Espírito Santo



–Severa (1999, p. 335)

“Plenitude do Espírito significa atuação plena do Espírito 
Santo na vida do crente, de tal maneira que o cristão é 

capaz de viver e agir segundo a vontade de Deus.” 



Quando ocorre?

Pode ser no início da vida cristã; 

Durante a vida cristã; 

Mais de uma vez ao longo da vida cristã.



–Efésios 5:18 (NVI)

“Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, 
mas deixem-se encher pelo Espírito…” 



Atos

Todos ficaram cheios do Espírito Santo e 
começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito 
os capacitava. Atos 2:4 (pentecostes) 

Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: 
"Autoridades e líderes do povo! Atos 4:8 

Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam 
reunidos; todos ficaram cheios do Espírito Santo e 
anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Atos 4:31



Atos

Então Pedro e João lhes impuseram as mãos, e eles receberam o 
Espírito Santo. Atos 8:17 (Simão) 

Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito 
Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Atos 10:44 
(Cornélio) 

Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito 
Santo. Atos 13:52 

Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito 
Santo, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Atos 19:6 (Éfeso)



É para hoje?



É uma NECESSIDADE!

É um mandamento (Efésios 5:18); 

É o único meio de ser espiritual. Luta da carne 
contra o Espírito (Gálatas 5); 

Condição indispensável (Atos 6:3-6).



Como ser cheio do Espírito 
Santo?



Como ser cheio do Espírito Santo?

Buscar; 

Se sujeitar ao Espírito Santo (deixar-se encher).



–1 Tessalonicenses 5:19-21 (NVI)

“Não apaguem o Espírito. 

Não tratem com desprezo as profecias, 

mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é 
bom.” 



Dons do Espírito Santo
A Doutrina do Espírito Santo



É para hoje?



–Severa (1999, p. 342)

“… dons espirituais são capacitações dadas pelo Espírito 
Santo aos crentes para o desempenho de um serviço cristão e 

a operação de Deus, tendo em vista o bem-estar e o 
crescimento da Igreja” 



Distribuição



Distribuição

O Espírito Santo é quem distribui (1 Co 12:11-18); 

O crente pode pedir (1 Co 12:31; 14:39); 

Todo crente tem pelo menos um dom (Rm 12:6; 1 
Co 12:7; 1 Pe 4:10); 

Ajuda mútua (Rm 1:11-12).



Listas dos Dons

Romanos 12:6-8; 

1 Coríntios 12:8-11,28-30; 

Efésios 4:11 (Pessoas Dons).



Pessoa Dom

Efésios 4:11; 

Efésios 4:12.



Alertas!

Dom não é ensinado por homens; 

Necessidade do amor (1 Co 13); 

Dom não é sinal de espiritualidade 
necessariamente; 

A vida cristã exige humildade.



Obra do Espírito Santo
A Doutrina do Espírito Santo



Convicção
A Doutrina do Espírito Santo



–2 Timóteo 3:16,17 (NVI)

“Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, 
para a repreensão, para a correção e para a instrução na 

justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente 
preparado para toda boa obra.” 



Regeneração
A Doutrina do Espírito Santo



–Tito 3:5 (NVI)

“não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas 
devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar 

regenerador e renovador do Espírito Santo,” 



Habitação
A Doutrina do Espírito Santo



–1 Coríntios 6:19 (NVI)

“Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do 
Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por 

Deus, e que vocês não são de si mesmos?” 



Selo
A Doutrina do Espírito Santo



–2 Coríntios 1:22 (NVI)

“nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em 
nossos corações como garantia do que está por vir.” 



Santificação
A Doutrina do Espírito Santo



–2 Coríntios 3:18 (NVI)

“E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a 
glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo 

transformados com glória cada vez maior, a qual vem do 
Senhor, que é o Espírito.” 



Ensino e Consolo
A Doutrina do Espírito Santo



–Romanos 14:17 (NVI)

“Pois o Reino de Deus não é comida nem bebida, mas 
justiça, paz e alegria no Espírito Santo;” 



Poder Espiritual
A Doutrina do Espírito Santo



–Hebreus 2:4 (NVI)

“Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, 
maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo 

distribuídos de acordo com a sua vontade.” 



Prática
Pneumatologia



Antropologia

A Doutrina do Homem



A Doutrina do Homem

Conforme nos relata Gênesis 1:26-27 e 2:7,21-23, o 
homem veio a existência por um ato criativo de Deus 
(SEVERA, 1999, p. 164); 

Por isso, de forma alguma podemos entender que o 
homem não surgiu de um processo evolutivo 
aleatório; 

“Somos criaturas de Deus, feitos à imagem de 
Deus” (EICKSON, 1997, p. 207).



A Doutrina do Homem

Aqui precisamos entender que a criação do homem 
por Deus tem um propósito, uma razão de ser; 

Além disto, a imagem de Deus é exclusiva da 
humanidade; 

Não seríamos seres humano sem esta imagem de Deus; 

Somente os homens podem ter um relacionamento 
pessoal e consciente com o Criador.



Valores Batistas do Homem

Valor: 

A Bíblia revela que cada ser humano é criado à imagem de Deus; é único, 
precioso e insubstituível. Criado ser racional, cada pessoa é moralmente 
responsável perante Deus e o próximo. O homem como indivíduo é 
distinto de todas as outras pessoas. Como pessoa, ele é unido aos outros 
no fluxo da vida, pois ninguém vive nem morre por si mesmo. O fato de 
ser o homem criado à imagem de Deus e de Cristo morrer para salvá-lo é 
a fonte da dignidade e do valor humano. Ele tem direito, outorgado por 
Deus, de ser reconhecido e aceito como indivíduo sem distinção de raça, 
cor, credo ou cultura; de ser parte digna de respeitada da comunidade; de 
ter a plena oportunidade de alcançar o seu potencial. 



Valores Batistas do Homem

Competência: 

O indivíduo, porque criado à imagem de Deus, torna-se 
responsável por suas decisões morais e religiosas. Ele é 
competente, sob a orientação do Espirito Santo, para 
formular a própria resposta à chamada divina ao 
evangelho de Cristo, para a comunhão com Deus, para 
crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor. Cada 
pessoa é competente e responsável perante Deus, nas 
próprias decisões e questões morais e religiosas.



Valores Batistas doHomem

Liberdade: 

Os batistas consideram como inalienável a liberdade de 
consciência, a plena liberdade de religião de todas as pessoas. 
O homem é livre para aceitar ou rejeitar a religião; escolher ou 
mudar sua crença; propagar e ensinar a verdade como a entenda, 
sempre respeitando direitos e convicções alheios; cultuar a Deus 
tanto a sós quanto publicamente; convidar outras pessoas a 
participarem nos cultos e outras atividades de sua religião; possuir 
propriedade e quaisquer outros bens necessários à propagação de 
sua fé, sendo esse um direito outorgado por Deus.



Por que o homem foi criado?
A Doutrina do Homem



Glória de Deus

Na análise da independência divina, observamos 
que Deus se refere aos seus filhos e filhas das 
extremidades da terra como aqueles “que criei 
para minha glória” (Is 43:7; Ef  1:11-12); 

Portanto, devemos fazer “tudo para a glória de 
Deus” (1Co 10.31).



Deus não precisava nos 
criar…



Propósito

O fato de Deus nos ter criado para a sua própria glória 
determina a resposta correta à pergunta: “Qual o nosso 
propósito na vida?”; 

Nosso propósito deve ser cumprir a meta para que Deus 
nos criou: glorificá-lo; 

Diz Jesus: “Eu vim para que tenham vida e a tenham em 
abundância” (Jo 10:10). Davi diz a Deus: “Na tua presença 
há plenitude de alegria, na tua destra, delícias 
perpetuamente” (Sl 16:11). 



Imagem de Deus
A Doutrina do Homem



Imagem de Deus

De todas as criaturas que Deus fez, só de uma 
delas, o homem, diz-se ter sido feita “à imagem de 
Deus”; 

O que isso significa? 

Podemos usar a seguinte definição: o fato de ser 
o homem à imagem de Deus significa que 
ele é semelhante a Deus e o representa.



A queda

Distorce a imagem de Deus, mas não a 
destrói por completo!



–Gênesis 9:6 (NVI)

“"Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu 
sangue será derramado; porque à imagem de Deus foi o 

homem criado.” 



Redenção

Recuperação gradual da imagem de 
Deus.



–Colossenses 3:9-10 (NVI)

“Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram 
do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o 
qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem 

do seu Criador.” 



Volta de Cristo

Imagem de Deus 100% reestabelecida.



–1 Coríntios 15:49 (NVI)

“Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos 
também a imagem do homem celestial.” 



Aspectos Morais



Aspectos Morais

Somos criaturas moralmente responsáveis pelos nossos atos 
perante Deus;  

Temos um senso íntimo de certo e errado que nos separa dos 
animais (que têm pouco ou nenhum senso inato de moralidade 
ou justiça, mas simplesmente reagem ao medo do castigo ou à 
esperança da recompensa); 

Quando agimos segundo os parâmetros morais divinos, nossa 
semelhança a Deus se espelha numa conduta santa e justa 
perante ele, mas, por outro lado, nossa dessemelhança a Deus se 
revela sempre que pecamos.



Aspectos Espirituais



Aspectos Espirituais

Não temos somente corpos físicos, mas também espíritos 
imateriais, e podemos, portanto, agir de modos 
significativos no plano de existência imaterial, espiritual; 

Isso significa que temos uma vida espiritual que possibilita 
que nos relacionemos pessoalmente com Deus, que oremos 
a ele e o louvemos, e ouçamos as palavras que ele nos diz, 
diferente dos animais; 

Possuímos imortalidade; não cessaremos de existir, mas 
viveremos para sempre.



Aspectos Mentais



Aspectos Mentais

Temos a capacidade de raciocinar e pensar 
logicamente e de conhecer o que nos distingue do 
mundo animal; 

O uso que fazemos da linguagem complexa, 
abstrata, nos distingue dos animais;



Aspectos Mentais

Temos uma noção de futuro distante, até um senso 
íntimo de que sobreviveremos à nossa morte física, 
senso que a muitos proporciona o desejo de tentar 
mostrar-se retos diante de Deus antes de morrer (Deus 
“pôs a eternidade no coração do homem”, Ec 3:11); 

Criatividade humana em áreas como a arte, a música e 
a literatura, e na engenhosidade científica e tecnológica; 

Complexidade das emoções que vivenciamos.



Aspectos Relacionais



Aspectos Relacionais

Casamento, família, filhos, etc.; 

Igualdade de importância, mas diferença de 
papéis; 

O homem recebeu o direito de reger a criação.



Homem e Mulher
A Doutrina do Homem



Homem e Mulher

A criação do ser humano como homem e mulher 
revela a imagem de Deus em (1) relações 
interpessoais harmoniosas; 

(2) igualdade em termos de pessoalidade e de 
importância e; 

(3) diferença de papéis e autoridade. 

W. Grudem



Família

Deus não criou os seres humanos como pessoas 
isoladas, mas, aos nos fazer à sua imagem, 

criou-nos de forma tal que podemos alcançar 
unidade interpessoal de várias formas em todos 

os modos de sociedade humana.



–Gênesis 2:24 (NVI)

“Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à 
sua mulher, e eles se tornarão uma só carne.” 



Igualdade de Importância
A Doutrina do Homem



–Gênesis 1:27 (NVI)

“Criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o 
criou; homem e mulher os criou.” 

–Gênesis 5:1-2 (NVI)

“Este é o registro da descendência de Adão: Quando Deus 
criou o homem, à semelhança de Deus o fez; homem e 

mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e 
os chamou Homem.” 



Diferença de Papéis
A Doutrina do Homem



Diferenças na Trindade

Entre os membros da Trindade sempre houve igualdade de importância, 
pessoalidade e divindade por toda a eternidade; 

Mas sempre houve também diferenças de papéis entre os membros da 
Trindade; 

Deus Pai sempre foi o Pai, e sempre se relacionou com o Filho como um Pai 
se relaciona com seu Filho; 

Embora os três membros da Trindade sejam iguais em poder e em todos os 
outros atributos, o Pai tem a autoridade mais elevada; 

Ele exerce um papel de liderança entre os membros da Trindade, papel esse 
que nem o Filho nem o Espírito Santo têm.



HM: Diferenças de papéis 
antes ou depois da queda?



–Gênesis 3:16 (NVI)

“À mulher, ele declarou: "Multiplicarei grandemente o seu 
sofrimento na gravidez; com sofrimento você dará à luz 

filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a 
dominará".” 



Antes da queda…

Adão foi criado primeiro, depois Eva. O fato de ter Deus 
criado primeiro Adão, e só depois de certo tempo, Eva (Gn 2:7, 
18-23), sugere que Deus tinha Adão como líder dentro da 
família. Não se menciona procedimento desse tipo, em duas 
etapas, na criação de nenhum dos animais, mas aqui parece 
haver um propósito especial. A criação primeiro de Adão é 
compatível com o padrão da “primogenitura” no Antigo 
Testamento, a idéia de que o primogênito de cada geração de 
uma família humana detém a liderança dentro da família naquela 
geração. 

W. Grudem



Antes da queda…

Eva foi criada como auxiliadora de Adão. As Escrituras 
especificam que Deus fez Eva para Adão, não Adão para Eva. 
Disse Deus: “Não é bom que o homem esteja só; far-lhe-ei uma 
auxiliadora que lhe seja idônea” (Gn 2:18). Paulo dá a esse 
versículo tanta importância que nele baseia a exigência de 
diferenças entre homens e mulheres no culto. Diz ele: “Também 
o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher, por 
causa do homem” (1Co 11:9). Não se deve supor aqui uma 
sugestão de importância menor, mas sim que existe uma 
diferença de papéis desde o princípio. 

W. Grudem



Antes da queda…

Deus chamou “homem” a raça humana, e 
não “mulher”. Gênesis 5:2 especifica que “no 
dia em que foram criados” Deus “os chamou pelo 
nome de homem”. A denominação da raça humana 
com um termo que também se referia a Adão em 
particular, ou ao homem em distinção da mulher, 
sugere o papel de liderança do homem. 

W. Grudem



Antes da queda…

A serpente aproximou-se primeiro de Eva. 
Satanás, depois de ter pecado, tentava distorcer e 
minar tudo o que Deus havia planejado e criado 
bom. É provável que Satanás (na forma de uma 
serpente), ao aproximar-se primeiro de Eva, tentasse 
instituir um papel inverso ao incitar Eva a tomar 
a liderança na desobediência a Deus (Gn 3:1). 

W. Grudem



Antes da queda…

Deus falou primeiro a Adão depois da queda. Assim 
como Deus falou a Adão quando este estava só antes da 
criação de Eva (Gn 2:15-17), também, depois da queda, 
ainda que Eva tivesse pecado primeiro, Deus primeiro foi ter 
com Adão e pediu a ele explicações sobre os seus atos: “E 
chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde 
estás?” (Gn 3:9). Deus tinha Adão como líder da 
família, aquele que primeiro deveria ser convocado a 
explicar o que acontecera na família. 

W. Grudem



Antes da queda…

Adão, não Eva, representava a raça humana. Ainda 
que Eva tenha pecado primeiro (Gn 3:6), somos tidos como 
pecadores por causa do pecado de Adão, e não por causa do 
pecado de Eva. Diz-nos o Novo Testamento: “Em Adão 
todos morrem” (1Co 15:22; cf. v. 49) e “Pela ofensa de um só 
[homem], morreram muitos” (Rm 5:15; cf. v. 12-21). Isso 
indica que Deus dera a Adão a chefia ou liderança 
da raça humana, papel que não foi dado a Eva. 

W. Grudem



Antes da queda…

A maldição inseriu uma distorção nos papéis 
anteriores, sem no entanto introduzir novos papéis. Nos 
castigos que Deus impôs a Adão e Eva, não introduziu, ele, novos 
papéis ou funções, mas simplesmente a dor e a distorção nas 
funções já previamente estabelecidas. Assim, Adão ainda teria a 
responsabilidade primária de arar o solo e cultivar as lavouras, 
mas o solo produziria “cardos e abrolhos” e no suor do seu rosto 
ele comeria o seu pão (Gn 3:18, 19). Do mesmo modo, Eva ainda 
teria a responsabilidade de gerar filhos, mas isso se tornaria 
doloroso: “Em meio de dores darás à luz filhos” (Gn 3:16). 

W. Grudem



Antes da queda…

A redenção de Cristo reafirma a ordem da criação. Se está 
correta a argumentação precedente sobre introdução da distorção dos 
papéis na queda, então seria de esperar que encontrássemos no Novo 
Testamento a reversão dos aspectos dolorosos do relacionamento 
resultante do pecado e da maldição. Seria de esperar que em Cristo, a 
redenção incentivasse as esposas a não se rebelar contra a autoridade do 
marido e estimulasse também os maridos a não impor a autoridade com 
aspereza. De fato, é exatamente isso que encontramos: “Esposas, sede 
submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. 
Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura” (Cl 
3:18-19; cf. Ef  5:22-33; Tt 2:5; 1Pe 3:1-7). 

W. Grudem



A Essência da Natureza do Homem
A Doutrina do Homem



Tricotomia

Espírito

Alma

Corpo



–1 Tessalonicenses 5:23 (NVI)

“Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que 
todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado 
irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.” 



Dicotomia

Alma/Espírito Corpo



Monismo

Corpo, Alma e Espírito



–Deuteronômio 6:4-5 (NVI)

“Ouça, ó Israel: O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. 
Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda 

a sua alma e de todas as suas forças.” 



Conclusão?

Ênfase no homem como um todo, tanto no NT 
como no AT; 

Nunca existe um sentido de explicar 
cientificamente o homem; 

Necessidade da ressurreição para plena salvação.



Prática
Antropologia


