
Introdução à Teologia II

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.” 



Bibliografia

BERKHOF, Louis. Teologia sistemática. Campinas: Luz Para 
o Caminho Publicações, 1990. 

ERICKSON, Millard J. Introdução à Teologia Sistemática. São 
Paulo: Vida Nova, 1997.  

FERREIRA, Franklin. Curso Vida Nova de Teologia básica - 
Vol. 7 - Teologia sistemática. São Paulo: Vida Nova, 2013. 

GRUDEM, Wayne. Teologia Sistemática: Atual e Exaustiva. São 
Paulo: Vida Nova. 2010.



Bibliografia

ROCHA, José Vieira; ROMÃO, Valdo (coordenadores). 
Rumo e Prumo. 4a Ed. São Paulo: CBESP, 2005.  

SEVERA, Zacarias de Aguiar. Manual de Teologia Sistemática. 
Curitiba: A. D. SANTOS EDITORA, 1999. 

STURZ, Richard Julius. Teologia Sistemática. São Paulo: 
Vida Nova, 2012. 

Apostilas de estudo dos seguintes mestres: Itamir Neves, 
Jorge Pinheiro e Landon Jones.



Equilíbrio
Reflexão



Realidade
Aplicação



Teologia Sistemática

Bibliologia 

Teologia 

Cristologia 

Pneumatologia 

Antropologia

Escatologia

Demonologia

Angelologia Eclesiologia

Soteriologia

Hamartiologia



Outras Teologias…

Histórica; 

Bíblica; 

Prática.



Hamartiologia

A Doutrina do Pecado



A Doutrina do Pecado

Quando se estuda a doutrina do pecado precisamos 
primeiramente compreender que não se trata 
simplesmente de atos errados; 

Trata-se de uma disposição interior que nos inclina para 
atos errados; 

Pecado é, portanto, “qualquer falta de conformidade, ativa 
ou passiva, com a lei moral de Deus. Isso pode ser uma 
questão de ato, de pensamento ou de disposição ou estado 
interior” (ERICKSON, 1997, p. 238).



O que é Pecado?

Pecado é rebelião e desobediência; 

Pecado implica incapacidade espiritual; 

Pecado é o cumprimento incompleto dos padrões 
de Deus; 

Pecado é colocar outra coisa no lugar de Deus.



Qual a origem do pecado?
A Doutrina do Pecado



De onde veio o pecado?

Primeiro, precisamos afirmar claramente que Deus 
não pecou e não deve ser culpado pelo pecado; 

Foi o homem quem pecou, os anjos quem 
pecaram, e nos dois casos o fizeram por escolha 
intencional e voluntária; 

Culpar a Deus pelo pecado seria blasfemar contra 
o caráter de Deus;



De onde veio o pecado?

“Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo; 
Deus é fidelidade, e não há nele injustiça; é justo e reto” (Dt 32:4); 

Abraão pergunta com verdade e força nas palavras: “Não fará 
justiça o Juiz de toda a terra?” (Gn 18:25); 

E Eliú diz com justiça: “Longe de Deus o praticar ele a 
perversidade, e do Todo-Poderoso o cometer injustiça” (Jó 34:10); 

De fato, para Deus é impossível sequer desejar a injustiça: “Deus 
não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta” (Tg 
1:13).



Mas como o problema do pecado 
se iniciou para o homem?



O Início
A Doutrina do Pecado



Início

No início, quando o homem foi criado, criatura e 
Criador viviam em perfeita comunhão; 

Um relacionamento sem medo, sem culpa, sem 
nenhum constrangimento, sem nada para impedir 
que a cada dia eles se amassem mais e mais; 

Desfrutavam de total liberdade para conversar, para 
interagir, uma comunhão perfeita (Gn 2:15-17; 
3:8-10; Ec 7:29).



A Árvore no MEIO do Jardim

O que chama a atenção nesta parte da história é a maneira 
do Senhor mostrar para o homem o que Ele espera deste 
relacionamento; 

Em uma das manifestações da Sua graça, o Senhor coloca 
a árvore do bem e do mal no centro do jardim e diz para o 
homem não comer dos frutos desta árvore; 

O Senhor poderia ter colocado a árvore em um local 
escondido, ou então, ter feito uma árvore menos atraente e 
com frutos menos “tentadores”, mas não;



A Árvore no MEIO do Jardim

Deus coloca esta árvore no centro do jardim 
exatamente como na descrição bíblica, com frutos 
bons para comer a atraentes aos olhos; 

Nesta cena, percebemos que Deus anseia por 
um amor sincero, um amor genuíno.



Um Amor Verdadeiro

Se o homem não tivesse opção de amar ou não amar a 
Deus, no que se basearia este amor? 

Certamente este amor não teria graça; 

Mais ainda, se Deus fizesse o jardim, todas as coisas da 
criação e o homem para tomar conta de tudo e este 
homem fosse programado para amar a Deus, sem opção 
por reconhecê-lo e amá-lo livremente, o homem seria um 
robô, pré-programado e o amor entre Deus e o homem 
seria algo artificial.



Vídeo



O Pecado…

Entretanto, sabemos que a árvore estava lá, em destaque, e este fato 
nos revela que o anseio de Deus era que o homem o amasse livremente, 
espontaneamente, sinceramente e verdadeiramente; 

Mas, cedendo à tentação de Satanás, em um ato livre de desobediência 
contra o Criador, o homem caiu no pecado e perdeu sua comunhão 
com Deus e dela ficou separado (Gn 3; Rm 5:12-19; Ef  2:12; Rm 
3:23); 

Em consequência da queda de nossos primeiros pais, todos nós, toda a 
raça humana, nos tornamos por natureza pecadora e inclinada à 
prática do mal (Gn 3:12; Rm 5:12; Sl 51:15; Is 53:6; Jr 17:5; Rm 
1:18-27; 3:10-19; 7:14-25; Gl 3:22; Ef  2:1-3).



Como o pecado de Adão nos atinge?
A Doutrina do Pecado



Culpa Herdada



Culpa Herdada

Somos considerados culpados por causa do pecado de Adão; 

Paulo explica os efeitos do pecado de Adão da seguinte maneira: 
“Portanto [...] por um só homem entrou o pecado no mundo, e 
pelo pecado, a morte, assim [...] a morte passou a todos os 
homens, porque todos pecaram” (Rm 5:12); 

O contexto mostra que Paulo não está falando dos pecados que as 
pessoas efetivamente cometem no dia-a-dia, pois todo o parágrafo 
(Rm 5:12-21) trata da comparação entre Adão e Cristo. 

Wayne Grudem



Corrupção Herdada



Corrupção Herdada

Temos uma natureza pecaminosa por causa do pecado de Adão; 

Além da culpa legal que Deus nos imputa por causa do pecado de Adão, 
também herdamos uma natureza pecaminosa como conseqüência do 
pecado dele; 

Essa natureza pecaminosa herdada é às vezes denominada simplesmente 
“pecado original”, e às vezes, mais precisamente, “poluição original”; 

Uso, em vez disso, o termo “corrupção herdada”, pois parece exprimir 
com mais clareza a idéia em vista. 

Wayne Grudem



Corrupção Herdada

A. Na nossa natureza, carecemos totalmente de bem 
espiritual perante Deus. Não é certo dizer que algumas 
partes de nós são pecaminosas, e outras puras. Antes, cada parte 
do nosso ser está maculada pelo pecado - o intelecto, as emoções 
e desejos, o coração (o centro do desejos e dos processos 
decisórios), as metas e motivos e até o corpo físico. Diz Paulo: 
“Sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem 
nenhum” (Rm 7:18) e “para os impuros e descrentes, nada é 
puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão 
corrompidas” (Tt 1:15). 

W. Grudem



Corrupção Herdada

B. Nos nossos atos, somos totalmente incapazes de fazer o bem 
espiritual perante Deus. Essa idéia está ligada à anterior. Não só 
em nós, pecadores, falta o bem espiritual, mas também a capacidade de 
fazer qualquer coisa que agrade a Deus, e ainda a capacidade de nos 
aproximar de Deus por nossas próprias forças. Paulo diz que “os que 
estão na carne não podem agradar a Deus” (Rm 8:8). Além disso, a 
respeito de dar fruto para o reino de Deus e fazer o que lhe agrada, diz 
Jesus: “Sem mim nada podeis fazer” (Jo 15:5). De fato, os descrentes 
não são agradáveis a Deus, senão por outra razão qualquer, 
simplesmente porque seus atos não advêm da fé em Deus e do amor 
por ele, e “sem fé é impossível agradar a Deus” (Hb 11:6). 

W. Grudem



Livre Arbítrio?
A Doutrina do Pecado



Todos são pecadores!
A Doutrina do Pecado



–Salmos 14:3 (NVI)

“Todos se desviaram, igualmente se corromperam; não há 
ninguém que faça o bem, não há nem um sequer.” 



–Romanos 3:10-12 (NVI)

“Como está escrito: "Não há nenhum justo, nem um sequer; 
não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. 

Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis; não há 
ninguém que faça o bem, não há nem um sequer".” 



–1 João 1:8 (NVI)

“Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a 
nós mesmos, e a verdade não está em nós.” 



E quando o cristão peca?
A Doutrina do Pecado



Posição em 
Cristo

Se mantém?



–Romanos 8:1 (NVI)

“Portanto, agora já não há condenação para os que estão em 
Cristo Jesus…” 



Vida espiritual 
prejudicada

O Pecado afeta nossa vida espiritual? 
O Pecado afeta nosso relacionamento com 

Deus? 
O Pecado afeta nosso relacionamento com 

o próximo?



–Hebreus 12:6,9-10 (NVI)

“pois o Senhor disciplina a quem ama, e castiga todo aquele 
a quem aceita como filho". 

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

ao Pai dos espíritos, para assim vivermos! 

Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo 
lhes parecia melhor; mas Deus nos disciplina 

para o nosso bem, para que participemos 
da sua santidade.” 



Cristão não 
praticante

Existe?



Existe crente carnal?



–1 Coríntios 3:1-3 (NVI)

“Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como 
a carnais, como a crianças em Cristo. 

Dei-lhes leite, e não alimento sólido, pois vocês não estavam 
em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em 
condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há 

inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo 
como mundanos?” 



E as crianças?
A Doutrina do Pecado



–Salmo 51:5 (NVI)

“Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me 
concebeu minha mãe.” 



Crianças x Pecado

A experiência mostra a realidade de que as 
crianças tem a tendência ao pecado desde muito 
cedo; 

Se forem salvas, não é por seus próprios méritos, 
mas pela graça de Deus em Cristo Jesus.



Existe pecado imperdoável?
A Doutrina do Pecado



Existe pecado imperdoável?

Várias passagens bíblicas falam de um pecado que 
não será perdoado; 

Jesus diz em Mt 12:31-32,  Mc 3:29 e Lc 12:10; 

Blasfêmia contra o Espírito Santo.



–Mateus 12:31-32 (NVI)

“Por esse motivo eu lhes digo: todo pecado e blasfêmia serão 
perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito 

não será perdoada. 

Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do 
homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito 

Santo não será perdoado, nem nesta era nem na era que há 
de vir.” 



Existem graus de pecado?
A Doutrina do Pecado



A pergunta pode ser respondida de 
modo afirmativo ou negativo, 

dependendo do sentido que se lhe dê.



Negativo

Culpa legal. No tocante à nossa posição legal perante Deus, qualquer 
pecado, mesmo aquilo que nos pareça um pecado leve, torna-nos legalmente 
culpados perante Deus e, portanto, dignos de castigo eterno; 

Adão e Eva aprenderam isso no jardim do Éden, onde Deus lhes disse que 
um só ato de desobediência resultaria na pena de morte (Gn 2:17); 

E Paulo afirma que “o julgamento derivou de uma só ofensa, para a 
condenação” (Rm 5:16); 

Esse único pecado tornou Adão e Eva pecadores perante Deus, já incapazes 
de permanecer na santa presença divina. 

W. Grudem



Afirmativo

Conseqüências na vida e no relacionamento 
com Deus. Por outro lado, alguns pecados são 
piores do que outros, pois trazem conseqüências 
mais danosas para nós e para os outros e, no 
tocante ao nosso relacionamento pessoal com Deus 
Pai, provocam-lhe desprazer e geram ruptura mais 
grave na nossa comunhão com ele. 

W. Grudem



Afirmativo

As Escrituras às vezes falam de níveis de gravidade do pecado; 

Estando Jesus diante de Pôncio Pilatos, disse ele: “Quem me entrega a ti maior 
pecado tem” (Jo 19:11); 

A referência é aparentemente a Judas, que convivera com Jesus durante três 
anos e, no entanto, deliberadamente o traía entregando-o à morte; 

Embora Pilatos tivesse autoridade sobre Jesus em virtude do seu cargo no 
governo, mesmo sendo errado permitir que um homem inocente fosse 
condenado à morte, o pecado de Judas era bem “maior”, provavelmente por 
causa do conhecimento bem maior e da malícia associada e esse conhecimento. 

W. Grudem



A Punição pelo Pecado
A Doutrina do Pecado



A Punição pelo Pecado

Embora o castigo divino do pecado funcione realmente como 
elemento inibidor contra novos pecados e como alerta àqueles 
que o testemunham, não é essa a razão principal pela qual Deus 
pune o pecado; 

A razão primeira é que a justiça de Deus o exige, para que ele 
seja glorificado no universo que criou; 

Ele é o Senhor que pratica “misericórdia, juízo e justiça na terra; 
porque destas coisas me agrado, diz o Senhor” (Jr 9:24). 

W. Grudem



Prática
Hamartiologia



Soteriologia

A Doutrina da Salvação



Salvação

Salvação aplicada a um indivíduo; 

Fundamento, natureza, início, desenvolvimento e 
consumação.



Fundamentos para Salvação
A Doutrina da Salvação



Graça



Fonte de 
salvação

A Graça de Deus



–Romanos 5:20 (NVI)

“A lei foi introduzida para que a transgressão fosse 
ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, 

transbordou a graça” 



–Romanos 3:24-25 (NVI)

“sendo justificados gratuitamente por sua 
graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus 

o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, 
pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua 

tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente 
cometidos;” 



–Tito 2:11 (NVI)

“Porque a graça de Deus se manifestou 
salvadora a todos os homens.” 



–Efésios 2:8 (NVI)

“Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e 
isto não vem de vocês, é dom de Deus;” 



Favor não 
merecido!

A Graça de Deus



–Romanos 5:8 (NVI)

“Mas Deus demonstra seu amor por nós: Cristo morreu em 
nosso favor quando ainda éramos pecadores.” 



–Romanos 3:20,28 (NVI)

“Portanto, ninguém será declarado justo 
diante dele baseando-se na obediência à lei, 

pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente 
conscientes do pecado.” 

“Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, 
independente da obediência à lei.” 



–Romanos 6:23 (NVI)

“Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom 
gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso 

Senhor.” 



–Hebreus 4:16 (NVI)

“Assim sendo, aproximemo-nos do trono da 
graça com toda a confiança, a fim de recebermos 
misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no 

momento da necessidade.” 



Revelada em 
Cristo

A Graça de Deus



–João 1:17 (NVI)

“Pois a Lei foi dada por intermédio de Moisés; a graça e 
a verdade vieram por intermédio de Jesus 

Cristo.” 



–2 Coríntios 8:9 (NVI)

“Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor 
Jesus Cristo que, sendo rico, se fez pobre por amor de 
vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem 

ricos.” 



–Romanos 3:25-26 (NVI)

“Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante 
a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em 

sua tolerância, havia deixado impunes os pecados 
anteriormente cometidos; mas, no presente, demonstrou a sua 
justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé 

em Jesus.” 



Recebida e 
vivida pela fé

A Graça de Deus



–2 Coríntios 5:14-15 (NVI)

“Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos 
convencidos de que um morreu por todos; logo, todos 

morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que 
vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para 
aquele que por eles morreu e ressuscitou.” 



–Romanos 6:1-2 (NVI)

“Que diremos então? Continuaremos pecando para que a 
graça aumente? 

De maneira nenhuma! Nós, os que morremos 
para o pecado, como podemos continuar 

vivendo nele?” 



Eleição



História

Agostinho x Pelágio; 

Calvino (1509-1564) x Armínio (1560-1609); 

Cinco Artigos da Remonstrância (1610); 

Sínodo de Dort (1618-1619), na Holanda.



5 pontos

Arminianismo Calvinismo

* Depravação Total Depravação Total

* Eleição Condicional Eleição Incondicional

Expiação Geral Expiação Limitada

Graça Resistível Graça Irresistível

* Decair da graça Perseverança dos Santos

* Carece explicação.



Esclarecimentos

Divergência acerca da soberania de Deus; 

Graça preveniente; 

Presciência.



–2 Pedro 3:9 (NVI)

“O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como 
julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não 
querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao 

arrependimento.” 



–1 Timóteo 2:3-4 (NVI)

“Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que 
deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao 

conhecimento da verdade.” 



–Romanos 9:22-24 (NVI)

“E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o 
seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua 
ira, preparados para destruição? Que dizer, se ele fez isto 
para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos 
de sua misericórdia, que preparou de antemão para glória, 
ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre 

os judeus, mas também dentre os gentios?” 



–João 6:37 (NVI)

“Todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu 
jamais rejeitarei.” 





Calvinismo
A Doutrina da Salvação



Arminianismo
A Doutrina da Salvação



A Iniciativa de Deus na Salvação
A Doutrina da Salvação



Iniciativa de Deus na Salvação

Deus é quem toma a iniciativa para salvar o homem (Ef  
2:1); 

O homem está morto espiritualmente e não pode operar a 
própria salvação (1 Co 2:14, João 3:18,36); 

Iniciativa: Propósito da salvação (Ef  1:4, 2 Ts 2:13, 2 Tm 
1:9); 

Iniciativa: Meio da salvação (Ef  1:4-5, Ap 13:8, At 
2:23-24)



Iniciativa de Deus na Salvação

 Porém, isto pode ser entendido de duas formas:  

1. Homem no buraco sendo laçado por Deus; 

2. Homem no buraco e Deus fornecendo uma 
escada.



A Presciência de Deus
A Doutrina da Salvação



Presciência

A eleição é feita segundo a presciência (Rm 8:29); 

O futuro para Deus é presente (Rm 4:17); 

Fé prevista.



–Henry Clarence Thiessen

“… como a humanidade está irremediavelmente morta em 
seus delitos e pecados e nada pode fazer para obter salvação, 

Deus graciosamente restaura a todos os homens a 
capacidade suficiente para fazer a escolha na questão da 
submissão a Ele. Esta é a graça salvadora de Deus que 

apareceu a todos os homens. Em Sua presciência, Ele tem 
consciência do que cada um vai fazer com esta capacidade 
restaurada, e, então elege os homens para a salvação em 
harmonia com Seu conhecimento da escolha que fazem a 

respeito dEle.” 



A Responsabilidade do Homem
A Doutrina da Salvação



Deus trabalha no homem e não 
pelo homem (Severa, p. 265)



–Lucas 9:23 (NVI)

“Jesus dizia a todos: ‘Se alguém quiser acompanhar-me, 
negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-

me.’” 



–Apocalipse 22:17 (NVI)

“O Espírito e a noiva dizem: ‘Vem!’ E todo aquele que 
ouvir diga: ‘Vem!’ Quem tiver sede, venha; e quem quiser, 

beba de graça da água da vida.” 



Responsabilidade do Homem

Plano geral: a obra de Cristo visa todos; 

Eleição: responsabilidade do Homem; 

Experiência: demanda a vida; 

Plano profundo: tudo preparado e iniciado 
por Deus antes que o crente experimente a 
salvação.



Mistério



A Natureza da Salvação
A Doutrina da Salvação



Significado

Salvação é o livramento do pecado e seus efeitos, mediante a 
ação graciosa de Deus em Cristo, para uma vida de glória 
com Deus, numa nova ordem de existência eterna. 
(SEVERA).



Livramento do 
pecado e seus 

efeitos

AT x NT



–Hebreus 2:2-3 (NVI)

“Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua 
firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida 

punição, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão 
grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada 

pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram.” 



Impacto pessoal, 
moral e espiritual

Conformar-se com a imagem de Cristo



–1 João 3:2 (NVI)

“Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se 
manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando 
ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos 

como ele é.” 



Nova habitação

Novos céus e nova terra…



–Apocalipse 21:1 (NVI)

“Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro 
céu e a primeira terra tinham passado; e o mar já não 

existia.” 



“Já, mas ainda não”

Está salvo (Lc 7:50); 

Vai sendo salvo (1 Pe 2:2); 

E será salvo (1 Pe 1:5).



Atos Iniciais
A Doutrina da Salvação



Atos iniciais

Arrependimento (metanoia);



–Salmos 51:3-7 (NVI)

“Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu 
pecado sempre me persegue. 

Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de 
modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-

me. 

Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me 
concebeu minha mãe. 

Sei que desejas a verdade no íntimo; e no coração me ensinas 
a sabedoria. 

Purifica-me com hissopo, e ficarei puro; lava-me, e mais 
branco do que a neve serei.” 



Atos iniciais

Arrependimento (metanoia); 

Fé em Jesus Cristo;



–Berkhof

“… uma certa convicção, produzida pelo Espírito Santo no 
coração, quanto à veracidade do Evangelho, e uma 

segurança (confiança) nas promessas de Deus em Cristo.” 



Atos iniciais

Arrependimento (metanoia); 

Fé em Jesus Cristo; 

Conversão.



Regeneração



Regeneração

Conceito: é o ato de Deus pelo qual Ele muda a 
disposição moral da alma do indivíduo, na união com 
Cristo, tornando-o moral e espiritualmente semelhante a 
Cristo. (SEVERA)



Guerra da carne e do Espírito (Rm 8:5-7)
A Doutrina da Salvação



–2 Coríntios 5:17 (NVI)

“Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As 
coisas antigas já passaram; eis que surgiram coisas novas!” 



Justificação



Justificação

Conceito: o ato de Deus declarar o pecador perdoado, livre 
da condenação, e restaurado ao favor divino. (SEVERA)



Justificação

1. Sentido judicial (Jo 5:24); 

2. Perdão (Lc 18:14); 

3. Restauração na presença divina (Rm 8:15-16); 

4. Sentido escatológico (Rm 8:24); 

5. Base (Rm 3:25-26).



Continuidade e Consumação
A Doutrina da Salvação



Santificação
A Doutrina da Salvação



Santificação

Obra do Espírito Santo na vida do crente (mas 
envolve a participação do crente); 

Separação e purificação.



–1 Pedro 2:1-3 (NVI)

“Livrem-se, pois, de toda maldade e de todo engano, 
hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como 

crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual 
puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora 

que provaram que o Senhor é bom.” 



Santificação

Posicional ou objetiva (At 9:13); 

Progressiva (1 Ts 5:23); 

Futura (1 Jo 3:2-3).



Santificação

Espírito Santo (Ef  5:18); 

União com Cristo (Ef  5:8); 

Sagrada Escritura (2 Tm 3:17); 

Esforço do crente (Rm 6:11-13); 

Oração (Mt 26:41).



Glorificação
A Doutrina da Salvação



Glorificação

Diz respeito ao futuro da vida do crente; 

Maior conteúdo da experiência da salvação.



–A. W. Tozer

“Se as insondáveis riquezas de Cristo não merecem que por 
elas soframos, é bom saber disso agora e parar de brincar de 

religião.” 



Glorificação

Novo corpo (1 Co 15:51-58); 

Nova habitação (Fl 3:20); 

Nova comunhão com Deus (Ap 22:4); 

Libertação plena do pecado (Ap 21:27).



Prática
Soteriologia



Eclesiologia

A Doutrina da Igreja



A Doutrina da Igreja

Maior divergência entre os cristãos; 

Denominações, práticas diferentes (batismo, ceia, 
governo de Igreja, etc.); 

E o Novo Testamento?



A Natureza da Igreja
A Doutrina da Igreja



Conceitos equivocados…

A Igreja não é o judaísmo melhorado e 
conceituado; 

A Igreja não é uma determinada denominação 
apenas.



Significado

Igreja - Ekklesia (grego): 

No NT igreja neotestamentária; 

Em poucos lugares assembléia civil (At 7:38; Hb 
2:12); 

Jesus é o primeiro a usar o termo (Mt 16:18).



Significado

Grudem: a igreja é a comunidade de todos os cristãos de 
todos os tempos; 

Berkof: A assembleia dos fieis, convocada e reunida do 
mundo, uma comunhão de todos os santos, isto é, daqueles 
que verdadeiramente adoram e servem o verdadeiro Deus em 
Jesus; 

Thiessen: novo Israel de Deus que revela a glória de Deus.



Sentidos

1. Igreja Universal; 

2. Igreja Local.



–Mateus 16:18 (NVI)

“E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei 
a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la.” 



–Atos 11:25-26 (NVI)

“Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo e, quando o 
encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano 

inteiro Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e 
ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram 

pela primeira vez chamados cristãos.” 



Figuras da Igreja na Bíblia



Povo de Deus

Novo Israel - Rm 9:25 
Aliança - Hb 8:6 

Reino de Deus - Ap 21:1-3 
Fidelidade e Santidade - 1 Pe 1:16



Corpo de Cristo

Cabeça - Cl 1:18 
Meio principal da atividades de Cristo - 

Ef  1:23 
Unidade entre os membros - 1Co 12:25



Templo do 
Espírito Santo

Santuário de Deus - 1 Co 3:16 
Casa espiritual - 1 Pe 2:5 

Promove a pessoa de Cristo - Ef  2:20



Aspectos Essenciais da Igreja 
no NT



Grupo de Pessoas Crentes em Cristo

Pessoas; 

Conversão e batismos (1 Co 6:11; Mt 28:19-20); 

Organização; 

Missão (Mt 21:28-32; 1 Co 15:58).



Unidade

Não significa ser uniforme…



Santidade

Não significa perfeição moral e 
espiritual…



Universalidade

Identidade universal.



Apostolicidade

Edificada sobre o testemunho e 
ensinamentos dos apóstolos de Cristo.



Os Batistas
A Doutrina da Igreja



Princípios Batistas

1º - A aceitação das Escrituras Sagradas como única regra de fé e 
conduta; 

2º - O conceito de igreja como sendo uma comunidade local democrática 
e autônoma, formada de pessoas regeneradas e, biblicamente, batizadas; 

3º - A separação entre igreja e Estado; 

4º - A absoluta liberdade de consciência; 

5º - A responsabilidade individual diante de Deus; 

6º - A autenticidade e apostolicidade das igrejas. 



Igreja e Reino
A Doutrina da Igreja



Perspectivas sobre “Reino” 

Escatológica (pais da igreja); 

Eclesiástica (Agostinho); 

Espiritual (reformadores do séc. XVI); 

Ética (Kant); 

Sociológica.



“Reino”

Diferente de um reino teocrático político; 

Significa, principalmente, a soberania de Deus 
em ação e o cumprimento perfeito de sua 
vontade (SEVERA); 

Reino futuro já inaugurado com Cristo; 

Plenitude somente no futuro.



–Berkhof

“É o governo de Deus estabelecido e reconhecido nos corações 
dos pecadores mediante a influência regeneradora e poderosa 

do Espírito Santo, na qual lhes assegura bênçãos 
inestimáveis da salvação - um governo que em princípio se 

realiza sobre a terra, porém que não alcançará sua 
culminância até o retorno visível e glorioso de Jesus Cristo.” 



Representação
Reino

Igreja



“Reino”

A Igreja não é o Reino. Ela faz parte do Reino, é 
uma expressão ou realidade visível, manifestação e 
materialização do Reino (Cullman); 

O Reino vai além da Igreja. A Igreja é uma das 
expressões mais reais do Reino (Thiessen).



Oficiais e Governo da Igreja
A Doutrina da Igreja



Presbítero, Bispo, Pastor



Presbítero, Bispo, Pastor

O NT chama os líderes principais da igreja de 
presbíteros (gr. prebyteros); 

Traduzido por “ansiãos” e bispos (gr. episkopos); 

Função: apascentar o rebanho (pastor); 

Os dois títulos, presbíteros e bispos, referem-se ao 
mesmo cargo.



Pastor

Pastor (gr. poimen) para líder da igreja não aparece 
no NT diretamente; 

O título é aplicado a Jesus Cristo, o “bom 
pastor” (Jo 10:11-14), “grande pastor” (Hb 13:20), 
“pastor e bispo” (1 Pe 2:25); 

No AT os líderes do povo de Deus era chamados 
de pastores (Jr 3:15; Ez 34:23; Zc 11:17).



Por que “Pastor”?

A. Igreja chamada de rebanho; 

B. Função de apascentar; 

C. Cristo apresentado como pastor; 

D. Idéia de pastores do povo de Deus no AT.



Ensino x Governo



–1 Timóteo 5:17 (NVI)

“Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de 
dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a 

pregação e o ensino…” 



–Romanos 12:7-8 (NVI)

“Se o seu dom é servir, sirva; se é ensinar, ensine; se é dar 
ânimo, que assim faça; se é contribuir, que contribua 

generosamente; se é exercer liderança, que a 
exerça com zelo; se é mostrar misericórdia, que o faça 

com alegria.” 



Formas de Governo

Sem governo (Quacres); 

Forma monárquica (ICR); 

Forma episcopal (Metodista, Anglicana e Episcopal); 

Forma presbiteriana (Igreja Presbiteriana do Brasil); 

Forma congregacional (Batistas).



Qualificações do Pastor



–1 Timóteo 3:1-7 (NVI)

“Esta afirmação é digna de confiança: se alguém deseja ser 
bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o 
bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, 
prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar; não 
deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, 
pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem 

sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a 
dignidade. Pois, se alguém não sabe governar sua própria 
família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode 
ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na 
mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter 
boa reputação perante os de fora, para que não caia em 

descrédito nem na cilada do diabo.” 



–Tito 1:6-9 (NVI)

“É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de 
uma só mulher, e tenha filhos crentes que não sejam acusados 
de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da 
obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível: 
não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não 
violento, nem ávido por lucro desonesto. É preciso, porém, 

que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, 
consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à 
mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja 
capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os 

que se opõem a ela.” 



Chamado de Deus



–Efésios 4:11 (NVI)

“E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, 
outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres…” 



Diácono



Diácono

De forma geral, sua origem está em Atos 6:1-7; 

Do gr. diakonos, significa servo; 

Sentido geral: todo aquele que serve; 

Sentido específico: escolhidos para servirem na 
igreja em áreas de relevância, mas não 
diretamente no ministério pastoral.



Qualificações



–Atos 6:3-4 (NVI)

“Irmãos, escolham entre vocês sete homens de bom 
testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a 
eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da 

palavra".” 



–1 Timóteo 3:8-12 (NVI)

“Os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de 
palavra, não amigos de muito vinho nem de lucros 

desonestos. Devem apegar-se ao mistério da fé com a 
consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados; 

depois, se não houver nada contra eles, que atuem como 
diáconos. As mulheres igualmente sejam dignas, não 

caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono 
deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos 

e sua própria casa.” 



–Filipenses 1:1 (NVI)

“Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os 
santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, juntamente 

com os bispos e diáconos…” 



Disciplina na Igreja
A Doutrina da Igreja



–Mateus 18:15-17 (NVI)

“"Se o seu irmão pecar contra você, vá e, a sós com ele, 
mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. 

Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, 
de modo que ‘qualquer acusação seja confirmada pelo 

depoimento de duas ou três testemunhas’. 

Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja; e se ele se recusar 
a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano.” 



Ordenanças
A Doutrina da Igreja



Ordenança x Sacramento



Ordenança x Sacramento

Ordenança é o que foi ordenado ou mandado; 

Tem sido usado para batismo e a ceia do Senhor.



Ordenança x Sacramento

Sacramento: 

1. “Sinal exterior e visível de uma graça interior 
e invisível” - Catecismo da Igreja Anglicana; 

2. Meio pelo qual a graça de Deus chega ao 
homem.



–Strong

“Símbolo é um sinal, uma representação visível de uma 
verdade ou idéia invisível. Rito é um símbolo usado com 
regularidade e intenção sagrada. Ordenança é um rito 
simbólico que põe em destaque as verdades centrais da fé 

cristã, e que é obrigação universal e pessoal. O batismo e a 
ceia do Senhor são ritos que se tornaram ordenanças por 

ordem específica de Cristo.” 



Batismo



Batismo

Instituído no contexto de João Batista: 

Arrependimento de pecados; 

Jesus reconhece esta autoridade e se submete a ela 
(mas sem pecado); 

Jesus autoriza o batismo no início de seu ministério (Jo 
3:22; 4:2); 

“Grande Comissão” (Mt 28:18-19).



Batismo

Arrependimento e fé (At 2:38; 8:36-38); 

A pessoa deve apresentar indício de conversão; 

União do crente com Cristo na sua morte e 
ressurreição, implicando na morte do crente para o 
pecado e o ressurgimento para uma nova vida com 
Cristo (Rm 6:3-11; Cl 2:12); 

Não opera a salvação!



Batismo

No NT é praticado logo que a pessoa recebia a Cristo; 

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo (Mt 28:19); 

Vem do gr. baptizein, que significa “imergir” ou 
“mergulhar”; 

Diversas expressões bíblicas confirmam a imersão no 
batismo (Jo 3:23; Mt 3:6; Mt 3:16; At 8:38-39); 

Preposições “em” e “para dentro” junto de baptizein.



–Millard Erickson

O imersionismo “(…) é a forma que preserva e 
completa mais plenamente o significado do batismo” 



Batismo

Quem pode ser batizado? 

Precedido de fé, arrependimento e conversão 
(salvação); 

“Profissão de fé” aceita nominalmente; 

Ele é expressão de salvação já recebida.



–Berkhof

“Pode-se dizer de início que não há nenhuma ordem 
explícita na Bíblia para batizar crianças, e que não há um 
único exemplo no qual se nos diga claramente que crianças 

foram batizadas.” 



Ceia do Senhor



Ceia do Senhor

Instituída por Cristo, na noite em que foi traído 
(Mt 26:26-30); 

Chamada de “ceia do Senhor” (1 Co 1:11-20), 
“mesa do Senhor” (1 Co 10:21), “partir do 
pão” (At 2:42; At 20:7).



–Mateus 26:29 (NVI)

“Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei deste 
fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo 

com vocês no Reino de meu Pai".” 



Natureza dos Elementos



Natureza dos Elementos

Transubstanciação (Concílio de Trento); 

Consubstanciação (reformadores); 

Memorial (Batistas).



Significados

1. Representa simbolicamente a morte de Jesus 
Cristo (1 Co 11:26); 

2. Participação do crente com Cristo (Jo 6:53); 

3. União dos crentes um com os outros (1 Co 
10:17).



Quem deve participar?



Quem deve participar?

Ultra restrita; 

Restrita; 

Livre.



–1 Coríntios 11:29-30 (NVI)

“Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, 
come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre 

vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram.” 

–1 Coríntios 11:31 (NVI)

“Mas, se nós nos examinássemos a nós mesmos, não 
receberíamos juízo.” 



Função e Destino da Igreja
A Doutrina da Igreja



Funções

Serviço Social

Edificação Própria Evangelização

Adoração



–Efésios 5:25-27 (NVI)

“Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a 
igreja e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, 

tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e 
apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha 
nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável.” 



Prática
Eclesiologia



Angelologia / Demonologia

A Doutrina dos Anjos e Demônios



Anjos

São referidos em no início da Bíblia (Gn 3:24); 

São referidos no fim (Ap 22:16); 

Cerca de metade dos livros bíblicos os anjos estão 
presentes; 

Apocalipse é o que mais os menciona.



A Existência
A Doutrina dos Anjos e Demônios



Anjos

Conceito: significa mensageiro sagrado (he. 
mal’akh; gr. angelos); 

… “‘anjo’ designa um grupo destinto de seres 
espirituais, criados perfeitos por Deus para o 
serviço do reino celestial” (SEVERA); 

Por motivo de rebelião alguns perderam sua 
condição de anjo bom;



Anjos

São agora opositores de Deus e do Seu povo; 

Formando-se uma batalha espiritual: vencida 
somente por mediação Jesus Cristo, culminando 
na implantação definitiva do Reino de Deus; 

Existem anjos bons e anjos maus.



Anjos

Outros nomes: 

“filhos de Deus” (Jó 1:6; 2:1); 

“santos” (Sl 89:5-7); Dn 4:13; Zc 14:5); 

“vigias” (Dn 4:13-17); 

“milícia celestial” (Lc 2:13); 

“espíritos” (Hb 1:14).



História da Crença

Universal (várias religiões); 

Judeus tinham esta crença (alguns dizem que a 
origem foi dos persas); 

Mas consta na revelação Bíblica desde os 
primórdios;



–Atos 7:38 (NVI)

“Ele estava na congregação, no deserto, com o anjo que lhe 
falava no monte Sinai e com os nossos antepassados, e 

recebeu palavras vivas, para transmiti-las a nós.” 

–Atos 7:53 (NVI)

“vocês, que receberam a Lei por intermédio de anjos, mas 
não lhe obedeceram”.” 

–Gálatas 3:19 (NVI)

“Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por 
causa das transgressões, até que viesse o Descendente a quem 
se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, 

pela mão de um mediador.” 



História da Crença

A ideia de anjos maus não é muito presente no 
AT; 

Ela se desenvolve no período intertestamentário; 

Jesus e os fariseus criam nos anjos, bons e maus, 
inclusive Satanás.



A Natureza dos Anjos
A Doutrina dos Anjos e Demônios



Seres criados 
perfeitos por 

Deus

Louvem-no todos os seus anjos, louvem-no todos os seus 
exércitos celestiais. 

Louvem-no sol e lua, louvem-no todas as estrelas cintilantes. 
Louvem-no os mais altos céus e as águas acima do firmamento. 
Louvem todos eles o nome do Senhor, pois ordenou, e eles foram 

criados. 
Salmos 148:2-5 (NVI)



Seres espirituais

Os anjos não são, todos eles, espíritos 
ministradores enviados para servir 

aqueles que hão de herdar a salvação? 
Hebreus 1:14 (NVI)



Personalidade

"O teu servo Joabe agiu assim para mudar 
essa situação. Mas o meu senhor é sábio 
como um anjo de Deus, e nada lhe escapa 

de tudo o que acontece em seu país". 
2 Samuel 14:20 (NVI)



Bons e maus

Isto não é de admirar, pois o próprio 
Satanás se disfarça de anjo de luz. 

2 Coríntios 11:14 (NVI)



Organização
A Doutrina dos Anjos e Demônios



Organização

Querubins: Gn 3:24; Sl 99:1; Sl 18:10 - classe 
elevada de anjos; 

Serafins: Is 6:-6 - significa “ardentes” e são 
próximos a classe dos querubins; 

Arcanjos: 1 Ts 4:16; Dn 10:13; Jd 9 - Miguel é 
príncipe entre eles, guerreiro. Gabriel (Dn 6:16; Lc 
1:19) também pode ter o titulo de arcanjo. 



Organização

“Principados e potestadas” (Ef  3:10; Cl 2:10), 
“tronos” (Cl 1:16) e “domínios” (Ed 1:21; Cl 1:16) 
não são espécies de anjos, mas posições de 
autoridade entre eles; 

“Anjo do Senhor” (Gn 16:7; Ex 3:6; Jz 2:1; Zc 
3:1-6) - Não é possível fazer uma distinção clara 
entre o anjo e Javé - Possivelmente trata-se de 
Jesus (teofania).



A Bíblia não permite oração e 
adoração aos anjos!



–Apocalipse 22:8-9 (NVI)

“Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as 
ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo 

aquilo para mim, para adorá-lo. Mas ele me disse: "Não 
faça isso! Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e 

como os que guardam as palavras deste livro. Adore a 
Deus!"” 



–Hebreus 1:5 (NVI)

“Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: "Tu és meu 
Filho; eu hoje te gerei"? E outra vez: "Eu serei seu Pai, e ele 

será meu Filho"?” 



Serviço

Eles adoram e servem a Deus (Sl 103:20; Gn 
19:13); 

Eles servem aos santos, guiando-os, 
ministrando em favor deles, se alegrando com 
a salvação e protegendo-os (Mt 1:20; Hb 1:14; 
Lc 15:10; Sl 34:7; ).



Anjos Maus
A Doutrina dos Anjos e Demônios



Anjos Maus

Criados por Deus como anjos bons (Gn 1:31); 

Tornaram-se maus devido ao orgulho e ambição de 
Satanás; 

Alguns colocam que a queda dos anjos ocorreu entre 
Gn 1:1 e 1:2; 

Outros que foi após a criação do homem (Ez 28:2, 
12-17), pois o “ príncipe estava no jardim”.



–Ezequiel 28:2 (NVI) - conferir 12-17

“"Filho do homem, diga ao governante de Tiro: ‘Assim diz 
o Soberano Senhor: " ‘No orgulho do seu coração você diz: 

"Sou um deus; sento-me no trono de um deus no coração dos 
mares". Mas você é um homem, e não um deus, embora se 

ache tão sábio quanto um deus.” 

–Isaías 14:4 (NVI) - conferir 12-15

“assim você zombará do rei da Babilônia: Como chegou ao 
fim o opressor! Sua arrogância acabou-se!” 



O Chefe dos Anjos Maus

Satanás ou Diabo: satan do hebraico e satanás do 
grego, quase sempre significa grande 
adversário de Deus e dos homens; 

Diabo ainda significa caluniador e difamador; 

É chamado de “grande dragão” em Ap 12:9;



O Chefe dos Anjos Maus

Detém poder, mas limitado (2 Co 4:4; Mt 28:18); 

Não é onisciente, onipresente e onipotente; 

Ele originou o pecado no mundo (1 Jo 3:8); 

“Principe deste mundo” (Jo 12:31).



As Atividades dos Anjos Maus

Tentam; confundem; enganam; falsificam; induzem à 
mentira e à imoralidade; semeiam joio para enganar e 
atrapalhar; difamam e caluniam; criam problemas físicos; 
oprimem; promovem falsas doutrinas; podem possuir 
homens e animais; causar doenças; enganam nações;  

Sabem quem é Jesus (Mc 1:24); 

Ocasionalmente são chamados para executarem obras de 
Deus (1 Sm 16:14; 2 Cr 18:18ss; 2 Co 12:7).





Prática
Angelologia / Demonologia



Escatologia

A Doutrina das Últimas Coisas



Escatologia

Significado de escatologia: 

gr. eschatos - último; 

gr. logos - estudo. 

“Os últimos dias” (Is 2:2), “os últimos tempos” (1 
Pe 1:20) e “a ultima hora” (1 Jo 2:18).



–F. F. Bruce

A escatologia “pode denotar a consumação do propósito de 
Deus, quer coincida com o fim do mundo (ou da história) 

quer não, quer seja totalmente final, quer marque uma etapa 
no desdobrar do Seu propósito.” 



A Morte
A Doutrina das Últimas Coisas



Morte: Conceitos Bíblicos

Morte física (Ec 12:7); 

Morte espiritual (Is 59:2); 

Morte eterna (2 Ts 1:6-9) ou “segunda morte” (Ap 
20:14; 21:8)



Morte e Pecado

No AT: 

Vista como algo natural; 

Somente morte precoce era considerada um grande mal. 

No NT: 

Considerado aspecto mais teológico; 

Resultado do afastamento de Deus, iniciado em Adão (Rm 
5:12).



Morte e Pecado

Morte = resultado do pecado (Rm 5:12-21; 6:23; 1 
Co 15:26-56; Tg 1:15); 

Punição pelo pecado da raça; 

Expressa a ira (Sl 90:7-11), castigo (Rm 1:32; 5:16) e 
maldição (Gl 3:13) de Deus; 

Com a queda: morte espiritual, morte física e morte eterna.



Fim da Morte



Vencida por 
Cristo

… Ele tornou inoperante a morte e trouxe 
à luz a vida e a imortalidade por meio do 

evangelho. 
2 Timóteo 1:10 (NVI) 



Vencida pelo 
crente

Eu lhes asseguro: Quem ouve a minha palavra e 
crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e 

não será condenado, mas já passou da morte para 
a vida. 

João 5:24 (NVI) 



Vencida 
totalmente no 

futuro

O último inimigo a ser destruído é a 
morte. 

1 Coríntios 15:26 (NVI) 



Imortalidade
A Doutrina das Últimas Coisas



Imortalidade

Sentido absoluto: somente Deus é imortal (1 
Tm 6:15-16); 

Sentido escatológico: redenção em Cristo (Lc 
20:35-36); 

Imortalidade inerente: própria natureza da 
alma



Bíblia e Imortalidade

Antigo Testamento: 

1. A criação do homem (Ec 3:11); 

2. Doutrina do sheol (Sl 16:10; 49:14-15); 

3. Ensino da ressurreição (Ex 3:6; Mt 22:32); 

4. Outras passagens, como a que fala sobre 
Enoque (Gn 5:24).



Bíblia e Imortalidade

Novo Testamento: 

1. A alma sobrevive a morte do corpo (Mt 
10:28; Mt 12:41); 

2. O corpo vai ressuscitar para imortalidade (Jo 
5:28-29).



Estado Intermediário
A Doutrina das Últimas Coisas



Considerações iniciais…

Sem atenção dos primeiros cristãos; 

Escola alexandrina: purificação gradual da alma; 

Igreja Católica: purgatório e limbus patrum; 

Reformadores: os crentes ao morrerem vão para o 
céu, os ímpio para o inferno.



Bíblia e Estado Intermediário

Existência consciente: Ap 6:9-10; Fl 1:23; 

Os justos no gozo da salvação: 

1. Presença de Cristo (2 Co 5:6-9); 

2. Paraíso de Deus (Lc 23:43); 

3. Estão aperfeiçoados (1 Co 13:12); 

4. Desfrutando das bem-aventuranças (Ap 14:13).



Bíblia e Estado Intermediário

Os ímpios sob castigo e sofrimento: 

1. Sem a benção da salvação; 

2. Conscientes de sua perdição (Gl 6:7-8); 

3. Estão sendo castigados (2 Pe 2:9).



Milênio
A Doutrina das Últimas Coisas



–Apocalipse 20:4 (NVI)

“Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido 
dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram 

decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra 
de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua 

imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem 
nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com 

Cristo durante mil anos.” 



Premilenistas



Premilenistas

Diferença entre premilenismo histórico e 
dispensacionalista: 

Igreja e Israel.



Premilenistas

1. Alguns acontecimento precederão a vinda de Cristo: 

A evangelização de todas as nações, a grande 
apostasia, a grande tribulação e a manifestação do 
Anticristo; 

Para alguns, a conversão de Israel também virá 
antes do retorno do Senhor, na tribulação. Para 
outros só no milênio.



Premilenistas

2. Cristo virá em duas etapas: 

A primeira antes do milênio, de modo visível 
para os salvos e de modo invisível para a 
humanidade ímpia.



Premilenistas

3. Em relação ao arrebatamento da igreja, há três 
posições: 

Alguns entendem que se dará antes da tribulação 
(pretribulacionistas); 

No meio da tribulação (mesotribulacionistas); 

Outros ainda entendem que se dará após 
(postribulacionistas).



Premilenistas

4. Haverá a segunda vinda de Cristo, agora com todos 
os crentes em corpos glorificados reinando com o 
Senhor no milênio. Satanás será preso por mil anos; 

5. Reino de Cristo na terra: 

Sendo que os ímpios mortos continuam mortos 
(sem ressurreição) até o final do milênio. Aqui se 
cumpriram as promessas do AT;



Premilenistas

6. Depois do milênio: 

Com os inimigos vencidos, vem a ressurreição dos 
demais mortos, os não salvos (segunda ressurreição); 

Serão julgados e condenados ao inferno, onde já se 
encontram a besta e o falso profeta; 

Surgirá os novos céus e nova terra, sendo o destino 
eterno dos remidos.



Premilenistas

Aspectos positivos: 

Sentido natural a Apocalipse 20:1-10; 

Explicações para as profecias do AT (Is 11:1-9; 
35:1-10; Mq 4:1-3).



Premilenistas

Aspectos negativos: 

Duplo, triplo ou mais aspectos da vinda de Cristo 
- sem base nos ensinamentos gerais das Escrituras; 

Salvos glorificados com pecadores num reino 
terreno; 

Interpretação literal de Ap 20:1-10.



Pósmilenismo



Pósmilenismo

Menos popular hoje; 

Defendida por Jonathan Edwars e Strong.



Pósmilenismo

Em linhas gerais, os posmilenista entendem que: 

O milênio trata-se de um período em que 
Cristo e os crentes reinarão de forma espiritual 
sobre a terra; 

O reino milenar virá com o avanço do 
Evangelho e conversão, em massa, de todas as 
pessoas.



–Strong

O milênio será “um período dos últimos dias da igreja 
militante, quando, sob a influência especial do Espírito 
Santo, o espírito dos mártires reaparecerá, a verdadeira 

religião será grandemente revigorada e revivida, e os 
membros das igrejas de Cristo tomarão tal consciência do 
seu poder em Cristo que, numa extensão jamais conhecida 
antes, triunfarão sobre os poderes do mal dentro e fora.” 



Pósmilenismo

Um problema desta linha é que a expectativa da volta 
iminente de Cristo é afastada; 

A parousia de Cristo aconteceria somente após este 
momento de glória do evangelho, diminuindo o sentido de 
vigilância pela volta do Senhor que as Escrituras apontam; 

Além disto, o otimismo acerca do triunfo do evangelho 
contrasta com a rejeição, apostasia e perseguição que a 
igreja sofrerá nos últimos dias, conforme relatos bíblicos.



Amilenismo



Amilenismo

Este grupo interpreta que não haverá nenhum reino 
na terra de mil anos; 

Eles entendem que o governo de Cristo com os santos 
acontecerá no céu; 

Além disto, “os ‘mil anos’ é linguagem figurada para 
referir-se a um longo período indefinido de tempo 
entre o primeiro e o segundo advento” (SEVERA, 
1999, p. 444);



Amilenismo

A parousia de Cristo virá no final dos tempos e porá 
fim a este mundo; 

Haverá uma única ressurreição, para crentes e 
descrentes; 

Depois segue-se o juízo final para todos e o destino 
eterno: céu e inferno.



Amilenismo

Aspectos positivos: 

A segunda vinda de Cristo, a ressurreição e o 
juízo final são claramente perceptíveis nas 
Escrituras; 

Igreja sendo Israel espiritual e dos cumprimento 
das profecias do AT em sentido espiritual na 
existência da Igreja.



Amilenismo

Aspectos negativos: 

Ap 20:1-10 não fica tão natural; 

Não há espaço para cumprimento de algumas 
profecias do AT, como um reino terreno e 
glorioso povo de Deus e do Messias.



A Segunda Vinda de Cristo
A Doutrina das Últimas Coisas



A Segunda Vinda

Acredito que o grande foco que precisa ser dado é 
sobre a certeza do advento da segunda vinda de 
Cristo: parousia; 

A Bíblia dá uma ênfase muito clara neste assunto; 

Jesus disse muitas vezes:



–Mateus 25:31 (NVI)

“Quando o Filho do homem vier em sua glória, com todos os 
anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial.” 

–João 14:3 (NVI)

“E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para 
mim, para que vocês estejam onde eu estiver.” 

–Mateus 24:30 (NVI)

“Então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem, e todas 
as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do homem 

vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória.” 



A Segunda Vinda

É interessante notar o aspecto da necessidade de 
vigilância acerca da volta de Cristo, destacado 
pelo próprio Senhor Jesus:



–Mateus 24:42 (NVI)

“Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o 
seu Senhor.” 

–Mateus 24:36 (NVI)

“Quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos dos 
céus, nem o Filho, senão somente o Pai.” 



A Segunda Vinda

Os apóstolos também ensinam sobre esta vinda 
iminente de Cristo:



–I Tessalonicenses 4:16,17 (NVI)

“Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da 
trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os 
mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 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.” 



–II Pedro 3:9,10 (NVI)

“O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como 
julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não 
querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao 

arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. 
Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos 
serão desfeitos pelo calor, e a terra, e tudo o que nela há, será 

desnudada.” 



A Segunda Vinda

A grande ênfase que precisa ser dada quanto aos 
assuntos escatológicos é sobre a certeza que o 
Senhor virá como ladrão (1 Ts 5:1-2); 

Pois, a partir desta perspectiva, os crentes serão 
levados a se prepararem, como as cinco virgens 
prudentes (Mt 25:1-13).



Como esperar?

Alegria (1 Pe 1:8); 

Vigilância (Mc 13:35-37); 

Serviço (Mt 24:45-47); 

Santificação (1 Jo 3:2-3).



Ressurreição, Julgamento Final e Destino Eterno

A Doutrina das Últimas Coisas



Ressurreição



–1 Coríntios 15:17-22 (NVI)

“E, se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e 
ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que 

dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta 
vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens 

somos os mais dignos de compaixão. Mas de fato Cristo 
ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre 

aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de 
um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por 

meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão 
todos morrem, em Cristo todos serão vivificados.” 



Ressurreição

Jesus e os fariseus creram na ressurreição com base no 
AT; 

No NT fica ainda mais clara a ideia da ressurreição; 

Como ela se dará? Literalmente e corpórea (1 Co 
15:42); 

Qual corpo ressuscitará? O mesmo corpo, mas 
passando por uma transformação (1 Co 15:42-44).



Julgamento Final



Julgamento Final

Toda a Escritura fala acerca deste evento - AT e 
NT (Ml 4:1; At 17:31); 

A consciência humana reclama por um 
julgamento completo (Ml 2:17).



Julgamento Final

O Juiz do Julgamento: 

O julgamento é obra da Trindade - O poder de 
julgar foi dado ao Filho (Jo 5:27); 

Auxílio dos anjos (Mt 13:41-42); 

Os santos, de algum modo, vão julgar com 
Cristo (1 Co 6:2-3).



Julgamento Final

Os que serão julgados: 

Todos serão, justos e ímpios (Mt 25:31-46); 

Os crentes serão julgados, mas não condenados 
(2 Co 5:10); 

Os anjos maus (2 Pe 2:4).



Julgamento Final

Elementos básicos do julgamento: 

Responsabilidade individual; 

Conhecimento da revelação (Rm 2:12; Jo 
3:18-21); 

As obras humanas (Rm 2:16; 1 Co 4:5).



–Bekhof

“Para todos os que comparecerão ao juízo, a entrada no céu, 
ou a exclusão dele, dependerá da questão se estão revestidos 
da justiça de Cristo. Mas haverá diferentes graus, tanto de 

ventura no céu como de castigo no inferno.” 



Julgamento Final

Propósitos do Julgamento: 

Declaração de TODA a verdade; 

Retribuição (1 Co 3:12-16; 1 Co 3:14); 

Separação entre bem e mal (Mt 13:24-30); 

Glorificação de Deus (1 Co 13:12).



Destino Eterno



Inferno
A Doutrina da Última Coisas



Inferno

A Bíblia afirma a existência era do inferno (Mt 25:41-46; 
Mc 9:45-46; 2 Ts 1:7-9; Lc 16:19-31; Ap 20:10; 21:8); 

O terno é gr. gehenna (vale de Hinon) - origem na palavra 
hebraica ge hinnon - traduzido por inferno; 

Este vale de Hinon é onde os pagãos sacrificavam filhos ao 
ídolo Moloque. Depois foi o local onde as impurezas da 
cidade eram queimadas; 

Lugar de destruição e imundícias.



Inferno

Ausência do favor de Deus; 

Sofrimentos verdadeiros no corpo e na alma; 

Castigos também subjetivos; 

Castigo eterno.



–2 Tessalonicenses 1:8-9 (NVI)

“Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não 
obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão 

a pena de destruição eterna, a separação da presença do 
Senhor e da majestade do seu poder.” 



“Apagando o 
inferno”

Francis Chan



Céu
A Doutrina da Última Coisas



Céu

Três significados na Bíblia: 

1. Parte do universo (Gn 1:1); 

2. Sinônimo de Deus (Lc 15:18); 

3. Habitação de Deus (Sl 2:4).



Céu

Imagens do céu na Bíblia: 

Tabernáculo no AT (Ex 25:8); 

Pátria e cidade (Hb 11:13-16); 

Um jardim (Ap 22:1-5).



Céu - Um novo lugar…

“um novo céu e uma nova terra” - Ap 21:1; 

O mundo presente será destruído (2 Pe 3:10-13); 

Ou transformado e liberto (At 3:21; Rm 8:19-21).



–Tomás de Aquino

“A graça não destrói a natureza, mas a aperfeiçoa.” 



Céu - Um novo lugar…

Bekhof  entende que teólogos luteranos apoiam a 
ideia de uma nova criação; 

Já os reformados (calvinistas) preferem a ideia da 
renovação da presente criação.



Céu

Completo livramento do pecado (1 Jo 3:2); 

Comunhão irrestrita com Deus (Ap 22:4); 

Isenção do mal (Is 25:8); 

Serviço contínuo a Deus (Ap 22:3); 

Desenvolvimento constante (1 Co 13:9-12).



Prática
Escatologia


