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INFORMAÇÕES GERAIS



Objetivos
Após o término do curso o aluno deverá 
estar apto a:


Compreender os pressupostos da 
Teologia Sistemática;


Preparar o aluno para conhecer as 
principais discussões referentes aos 
temas propostos, dentro de uma 
perspectiva teológico-sistemática, 
dialogando com o ambiente 
histórico e filosófico em que cada 
doutrina foi desenvolvida;


Preparar o aluno para desenvolver 
uma reflexão teológico-sistemática 
dos temas propostos a partir do 
contexto da igreja brasileira 
contemporânea.



INTRODUÇÃO



O QUE É 
TEOLOGIA?
INTRODUÇÃO



O que é teologia?

A palavra “teologia” é derivada de duas palavras 
gregas: theos, que significa “Deus”, e logos, que 
significa “palavra”. Nesse sentido etimológico, 
pode-se afirmar que a teologia é uma matéria que 
tem por objetivo elaborar um discurso sobre 
Deus. 



O que é teologia?

Especificamente dentro do universo cristão, é 
correto afirmar que o estudo teológico tem por 
finalidade refletir acerca do Deus dos cristãos. 
Essa seria a natureza e escopo da teologia.



PANORAMA
O QUE É TEOLOGIA?



PATRÍSTICA
O QUE É TEOLOGIA?



Patrística

Contexto do início do cristianismo: 
predominantemente politeísta, ou seja, existia a 
crença em muitos deuses;


Por essa razão, uma importante tarefa dos 
primeiros escritores cristãos era elabora um 
discurso sobre o Deus cristão que o 
distinguisse das demais divindades.



IDADE MÉDIA
O QUE É TEOLOGIA?



Idade Média

O politeísmo passou a ser considerado 
ultrapassado;


Na Europa no início da Idade Média era 
praticamente desnecessário provar ou explicar a 
premissa da existência de um único deus e de que 
se tratava do Deus cristão;



Idade Média

Assim, a teologia passou a ser considerada como 
a “análise sistemática da natureza, dos 
propósitos e da ação de Deus” (McGRATH, 
Alister, 2005, p. 176), que era um ser divino 
distinto dos seres humanos.



XII - XIII
O QUE É TEOLOGIA?



Séculos XII e XIII

Nos séculos XII e XIII, o termo teologia adquiriu 
novo significado, não se restringindo somente a 
“doutrina de Deus”, mas todo estudo da 
doutrina cristã. 



ILUMINISMO
O QUE É TEOLOGIA?



Iluminismo

Outro desdobramento posterior aconteceu no 
Iluminismo;


Com o avanço do estudo do fenômeno religioso a 
partir de outras ciências, como a sociologia e 
antropologia, o termo teologia passou a ser 
utilizado para caracterizar sistemas de crenças 
de qualquer religião, tendo ela um deus, muitos 
deuses ou nenhum deus.



O que é teologia?

Portanto, a percepção do que é teologia foi 
sendo modificada ao longo dos anos.



TEOLOGIA É 
UMA CIÊNCIA?
O QUE É TEOLOGIA?



Teologia é uma ciência?
Existe uma discussão que procura responder se a teologia pode ser 
considerada uma ciência;


Diferente de outras matérias científicas, por exemplo a biologia, a 
teologia tem uma dependência da fé;


Paul Tillich afirma em sua sistemática que o critério que define se o 
teólogo está inserido no círculo teológico é a “aceitação da mensagem 
cristã como sua preocupação última” (TILLICH, Paul, 2005, p. 28);


Ou seja, existe na teologia uma dependência por parte do teólogo do 
conteúdo da fé;


Entretanto, isso não significa dizer que o estudo teológico não tenha 
cientificidade.



Teologia é uma ciência?
De acordo com Erickson (2015, p. 35), o estudo 
teológico é cientifico no sentido em que:


1. Possui um objeto de estudo;


2. Um método de investigação;


3. Objetividade, por se tratar de uma análise de 
fenômenos externos à experiência do pesquisador e;


4. Coerência, pois existe uma lógica no conhecimento 
que é produzido e não meramente fatos desconexos.



DEFINIÇÕES
O QUE É TEOLOGIA?



Definições de “teologia”
Strong afirma que “Teologia é a ciência de Deus e das 
relações entre Deus e o universo” (SEVERA, Zacarias de 
Aguiar, 2014, p. 2);


Millard Erickson diz que teologia “é o estudo, a análise e 
a declaração cuidadosa e sistemática da doutrina 
cristã” (SEVERA, Zacarias de Aguiar, 2014, p. 2);


Karl Rahner diz que “a teologia é a ciência da fé. E a 
explanação e a explicação consciente e metódica da 
revelação divina, recebida e compreendida pela 
fé” (McGRATH, Alister, 2005, p. 177).



TEOLOGIA “MODESTA"
O QUE É TEOLOGIA?



“[...] Justamente por estar voltada ao Deus que a 
si mesmo se manifesta no evangelho, não poderá 
reivindicar o direito de bancar Deus, neste campo. 
O Deus do evangelho é o Deus que de sua parte 

se acha voltado em misericórdia para a existência 
de todos os seres humanos, inclusive para a 

teologia dos mesmos. Mas ele sempre permanece 
superior, não só quanto aos empreendimentos 
‘dos outros’, mas também diante da teologia 

evangélica. Permanece o Deus que 
continuamente se dá a conhecer e que 

continuamente precisa ser descoberto e 
redescoberto. […]”

–BARTH, Karl, 1996, p. 10-11



“[…] Também a teologia evangélica não poderá 
dispor deste Deus. O fato de ele se manifestar 
como distinto de outros deuses, como sendo o 

único Deus verdadeiro, em qualquer circunstância 
só poderá ser obra sua – obra que não poderá ser 
substituída por nenhuma ciência humana, também 
não por uma teologia que tenha justamente a ele 
por objeto. [...] Só a ele poderá dar a glória – não 
a si mesma. A teologia evangélica é condicionada 

pelo seu próprio assunto para ser uma ciência 
modesta.”

–BARTH, Karl, 1996, p. 10-11 - grifo meu



PONTO DE 
PARTIDA DA 
TEOLOGIA 
(PROLEGÔMENOS)
INTRODUÇÃO



Ponto de partida da 
teologia (prolegômena)

A palavra prolegômena é de origem grega e tem 
como tradução “prefácio”. Ela se refere a 
discussão sobre o que precisa ser dito antes 
de se iniciar o estudo teológico;



Ponto de partida da 
teologia (prolegômena)

Exemplo desse tipo de questão pode ser encontrado 
em escritores como Justino Mártir, do século II;


Visando defender o cristianismo diante das religiões 
pagãs, portanto dentro de um aspecto apologético, 
existiu um esforço no sentido de encontrar 
experiências e crenças comuns tanto a cristãos 
como pagãos;


Se esperava demonstrar a estrutura do cristianismo 
tendo como ponto de partida esse sentido inicial.



Ponto de partida da 
teologia (prolegômena)

No Iluminismo, a questão se tornou importantíssima;


Compreender como é possível se saber algo acerca de Deus 
tornou-se tão importante quanto discutir o que sabemos sobre 
Deus;


O contexto desse período é de crítica a religião, um ambiente 
secularizado;


Dessa forma, os teólogos não tinham um público simpatizante da fé 
cristã;


Muitos teólogos desse período julgaram por bem buscar esse ponto 
de partida, para que não cristãos percebessem a natureza da fé.



F. Schleiermacher
Defendeu que uma 
característica comum a toda 
experiência humana era o 
“sentimento de dependência 
absoluta”. Tendo como ponto 
de partida o sentimento, a 
teologia cristã expressava e 
interpretava tal sentimento 
como uma “dependência de 
Deus”. Esse teólogo relacionou 
ao sentimento de dependência 
de Deus as doutrinas cristãs 
do pecado e da salvação.



Paul Tillich
Tillich desenvolveu o chamado 
“método da correlação”, 
compreendo que os seres 
humanos tinham “perguntas 
fundamentais” ou “questões 
de preocupação última”, de 
caráter existencial. A teologia 
construída a partir desse ponto 
de partida – sistemática – visa 
responder a essas questões 
existenciais explicitando os 
símbolos cristãos contido na 
mensagem cristã.



Karl Rahner
Rahner, diferentemente, 
percebeu uma necessidade 
básica no ser humano: 
transcender as limitações da 
natureza humana. Em outras 
palavras, os seres humanos 
percebem em sua consciência 
que existe “algo mais” ou “algo 
além” daquilo que são agora. 
Trata-se de algo que não 
conseguem alcançar por si 
mesmos. Nesse sentido, a 
revelação cristã, seria esse “algo 
mais”.



Barth - crítica
Houveram reações em relação a essas 
posições, especialmente a de 
Schleiermacher. Barth criticou a 
dependência da teologia cristã das 
filosofias humanas. Para ele, a 
teologia seria autônoma e auto-
sustentável, pois Deus é totalmente 
capaz de se revelar a si mesmo sem 
a ajuda do ser humano. Assim, 
“prologômeno” não deveria ser 
entendido como as coisas que 
precisam ser ditas antes para que a 
teologia seja viável, mas as coisas que 
precisam ser ditas primeiro em termos 
de teologia. Trata-se da doutrina da 
Palavra de Deus.



Pós-liberalismo - crítica
Dentro do círculo pós-liberal (Hans Frei, 
George Lindbeck e Ronald Thiemann) 
tem-se compreendido que o cristianismo 
é como uma língua, em que ou você fala 
ou não. Existe dentro dessa linha uma 
despriorização em relação ao método, 
sendo desnecessário critérios universais 
ou princípios argumentativos da fé cristã, 
pois “para aqueles que se opõem ao 
cristianismo, essa fé representa nada 
mais do que algo que se degenerou 
em uma espécie de fideísmo – isto é, 
um sistema que se justifica por meio 
de seus próprios parâmetros 
internos”, ou seja, sem necessidade de 
comprovação pelos demais.



AS FONTES DA 
TEOLOGIA
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FONTES DA TEOLOGIA
INTRODUÇÃO

Experiência

Tradição Razão

Escrituras



ESCRITURAS
FONTES DA TEOLOGIA



Escrituras

As Escrituras correspondem aos livros que 
constam no cânon cristão, que possui variações 
dependendo da tradição (protestante ou católica);


Tanto Antigo Testamento (AT) como Novo 
Testamento (NT), expressões estritamente 
teológicas, compõe esta importantíssima fonte 
da teologia.



Escrituras

Entretanto, houveram na história da igreja 
interpretações distintas relacionadas a relação 
entre AT e NT.



AT X NT
ESCRITURAS



AT x NT
Marcião, escritor do século II, que foi excomungado 
em 144 d.C., acreditava em uma completa 
descontinuidade entre os testamentos;


Para ele, o Deus do AT era um Deus diferente do NT;


O AT tratava de um Deus cuja ênfase se encontrava 
na Lei;


Já no NT tratava de um Deus que havia salvo o 
mundo e que tinha grande ênfase no amor;



AT x NT

Segundo McGrath, “de acordo com Marcião, o 
propósito de Cristo tinha sido a destruição do 
Deus do Antigo Testamento [...], introduzindo-
nos na adoração do verdadeiro Deus da 
graça.” (2005, p. 203)



AT x NT

Posteriormente, no século XVI, é possível 
perceber a influência sutil de Marcião na 
compreensão de Lutero, que propôs uma 
descontinuidade acentuada entre lei e graça, 
enfatizando que o AT retratava uma religião 
voltada para a lei, enquanto o NT propunha uma 
religião voltada à graça. 



AT x NT
Calvino, diferente de Lutero, trabalhava com a ideia 
de uma continuidade entre os testamentos, 
devido a três fatores:


1. Em primeiro lugar em razão da imutabilidade 
divina;


2. Em segundo, ambos testamentos celebram a 
graça divina manifestada em Jesus Cristo. Porém, 
Calvino reconhece que o testemunho de Jesus que 
o AT fornece está obscurecido, é algo à distância;



AT x NT

3. Em terceiro, ele tem a compreensão de que 
tanto AT como NT fornecem os mesmos sinais e 
sacramentos, fornecendo testemunho da mesma 
graça divina. Assim, em relação a substância, o 
conteúdo adequadamente entendido, não há 
descontinuidade radical entre AT e NT.



AT x NT
Calvino reconheceu diferenças em relação a forma. 
Cinco elementos podem ser destacados:


1. A ênfase em relação as coisas visíveis e tangíveis 
do AT (terra de Canaã) difere da ênfase nas coisas 
invisíveis em relação ao NT (herança futura no céu);


2. Existe uma diferença de linguagem, pois enquanto 
o AT trabalha com figuras de linguagem e imagens 
(“sombra”), o NT possibilita uma experiência com a 
verdade de forma direta (“plenitude”);



AT x NT
3. Falta, na ótica de Calvino, a ação poderosa e 
capacitadora do Espírito Santo na transformação 
do ser humano. Aqui estão presentes as tensões 
entre lei e evangelho e letra e espírito, porém não 
no sentido de descontinuidade, como era o caso 
de Lutero. Ao contrário, existe continuidade, pois 
a lei, embora institua mandamentos, proibições e 
realize promessas, não possui recursos para 
transformação da natureza humana, o que 
acontece por meio do evangelho;



AT x NT

4. Relacionado ao item anterior, o AT evoca temor 
e tremor, enquanto o NT provoca uma resposta 
de liberdade e alegria;


5. Existe uma diferença de “público alvo”. No AT o 
foco está na nação de Israel. No NT existe uma 
ênfase universal.



“PALAVRA DE DEUS”
ESCRITURAS



“Palavra de Deus” 

As Escrituras são comumente associadas a 
expressão “Palavra de Deus”, termo complexo e 
carregado de uma variedade de ideias. Três 
utilizações desse termo são destacas por 
McGrath e estão relacionadas tanto na tradição 
cristã quanto nas Escrituras. São elas:



“Palavra de Deus” 
[1] “A expressão é empregada para designar Jesus Cristo 
como a Palavra de Deus que se tornou carne (João 
1.14). Esse é o significado mais elaborado do termo no 
Novo Testamento. Ao referir-se a Cristo como a "Palavra 
de Deus encarnada", a teologia cristã tentou expressar a 
ideia de que a vontade, os propósitos e a natureza de 
Deus se manifestam na história por meio da pessoa de 
Jesus Cristo. São as ações, o caráter e a identidade 
teológica de Jesus Cristo, e não apenas as palavras que 
ele disse, os responsáveis pela revelação da natureza e do 
propósito de Deus” (2005, p. 207 - grifo meu)



“Palavra de Deus” 

[2] “A expressão também é utilizada para designar 
o ‘evangelho de Cristo’ ou a ‘mensagem ou a 
proclamação acerca de Jesus’. Nesse sentido, o 
termo se refere àquilo que Deus alcançou e tornou 
manifesto por meio da vida, morte e ressurreição 
de Cristo.” (2005, p. 207 - grifo meu)



“Palavra de Deus” 

[3] “Em sentido geral, a expressão é usada para 
designar a Bíblia como um todo, que pode ser 
considerada como preparação para o advento de 
Cristo, contando a história de sua vinda e 
explorando as implicações de sua vida, morte e 
ressurreição para aqueles que nele crêem.” (2005, 
p. 207 - grifo meu)



“Palavra de Deus” - Barth
Essa compreensão possui conexão com o pensamento do 
teólogo Karl Barth;


Para ele a Bíblia não é a Palavra de Deus em si mesma, uma 
vez que a Bíblia representa um testemunho da revelação;


Trata-se do conceito barthiano de “tríplice dimensão da 
Palavra de Deus”, que parte da Palavra de Deus em Cristo, 
pelo testemunho dessa Palavra na Escritura, chegando a 
proclamação dessa Palavra pela comunidade de fé;


A ênfase de Barth está relacionada a Cristo e não ao texto 
bíblico em si.



MÉTODOS DE INTERPRETAÇÃO
ESCRITURAS



Alegorias
Influenciada pelos métodos do escritor judeu Filo de Alexandria (30 a.C. – 
45 d.C.), a escola de Alexandria compreendeu que a literalidade do texto 
bíblico deveria ser complementada por alegorias;


Nomes como Clemente, Orígenes e Dídimo são os teólogos mais 
lembrados em relação a essa escola;


Dois exemplos podem ser fornecidos desse tipo de método. O primeiro é a 
conquista da terra prometida por Josué que, quando interpretada de forma 
alegórica, seria uma referência à conquista do pecado por Cristo na cruz;


Outro, que a regulamentação sacrificial de Levítico apontaria para os 
sacrifícios espirituais dos cristãos;


Ambos exemplos são alegorias de Orígenes.



Contexto histórico
A escola de Antioquia, ao contrário, busca realizar uma interpretação 
levando em conta o contexto histórico;


Nomes como Deodoro de Tarso, João Crisóstomo e Teodoro de 
Mopsuéstia são teólogos representantes dessa escola;


Para Teodoro, cada profecia do AT, por exemplo, deveria levar em conta 
os destinatários originais da mensagem profética, tendo um significado 
para a comunidade cristã desenvolvido ao longo do tempo;


Assim, cada profecia deveria ser interpretada de forma a considerar um 
único sentido histórico ou literal consistente;


Teodoro dificilmente interpretava passagens do AT as relacionando com 
Cristo, diferentemente da escola de Alexandria.



Perspectiva tríplice

Ambrósio de Milão desenvolveu uma abordagem 
um pouco diferente da escola de Antioquia dentro 
da igreja ocidental: a perspectiva tríplice do 
significado das Escrituras;


Ele considerava o significado natural, o 
significado moral e um significado racional ou 
teológico.



Quadriga
Essa percepção do sentido literal ou histórico das Escrituras 
de um lado e o significado espiritual ou alegóricos de outro, 
se tornou muito aceita na igreja no início da Idade Média;


O nome dado ao método da Idade Média de interpretação 
das Escrituras é Quadriga, os quatro sentidos das 
Escrituras;


Estes quatro sentidos são a diferenciação entre o sentido 
literal e o sentido espiritual. A partir do sentido literal são 
derivados outros três sentido. Segue a descrição dos quatro 
sentidos:



Quadriga

1. Sentido literal, valor aparente do texto sagrado; 


2. Sentido alegórico, que era utilizado para 
interpretar passagens bíblicas obscuras ou, se 
levadas literalmente, estranhas por razões 
teológicas;



Quadriga

3. Sentido tropológico ou moral, relacionado a 
alguma orientação ética e de conduta cristã; 


4. Sentido anagógico, relacionado a esperança 
cristã, apontando na direção do futuro 
cumprimento das promessas cristãs.



Preocupação com 
interpretações não literais

Lutero afirmou em 1515: “Em relação às 
Escrituras, nenhuma alegoria, tropologia ou 
anagogia é válida, a menos que essa mesma 
verdade esteja literalmente declarada, de 
forma explícita, em outro texto da Bíblia. Do 
contrário, as Escrituras se tornariam motivo de 
riso.” (McGRATH, Alister, 2005, p. 215)



Espírito x Letra

Espírito x Letra (Erasmo):


O sentido superficial do texto esconde um 
sentido oculto mais profundo, o qual precisa ser 
trazido a tona. Esse seria o papel do exegeta.



Sentido literal x sentido 
natural

Sentido literal x sentido natural (Zuínglio)


Ele compreendia que se esperava do intérprete da 
Bíblia uma busca do “sentido natural” que não era, 
necessariamente, igual a sentido literal. Exemplo 
desse tipo de método pode ser empregado na 
história de Abraão e Isaque, em que em “sentido 
natural”, além da literalidade do texto, trata-se de 
uma antecipação profética da história de Cristo. 
Abraão representaria Deus, enquanto Isaque seria 
uma imagem ou um “protótipo” de Cristo.



Métodos “modernos”

Pressupostos racionais do Iluminismo;


Outras ciências - fenômeno social da religião;


Teologia narrativa;


Método histórico-crítico (século XIX).



INSPIRAÇÃO
ESCRITURAS



Inspiração

Filo de Alexandria, já citado, argumentou que os 
autores bíblicos foram instrumentos passivos de 
Deus para comunicação da verdade divina.



Inspiração - Reforma

Católicos vinculavam a autoridade bíblica no fato 
dela ser devidamente reconhecida pela igreja;


Do outro lado estavam os escritores evangélicos 
mais radicais. Eles, por sua vez, entendiam que 
cada indivíduo podia ignorar as Escrituras em prol 
de uma revelação direta e pessoal do Espírito;



Inspiração - Reforma

Calvino defendia uma posição que afirmava a 
ação do Espírito por intermédio das Escrituras 
(não podendo ser ignorada como pensavam os 
radicais) e que era esse mesmo Espírito que 
conferia autoridade para a Bíblia (sem 
dependência da autoridade da igreja);



Inspiração - Reforma

Essa compreensão é importante para fornecer a 
base da inspiração das Sagradas Escrituras, que 
não é vinculada a fidelidade histórica ou a 
inerrância dos textos sagrados;


Conceitos como “infalibilidade bíblica” ou 
“inerrância” são referentes a um protestantismo 
do século XIX, nos Estados Unidos;



Inspiração - Reforma
Calvino desenvolve o princípio de acomodação, 
que consiste no fato de Deus se revelar a si 
mesmo em forma de palavras;


Trata-se de Deus se auto adaptar às capacidades 
e coração humano, de forma que nos tornamos 
capazes de compreendê-lo;


Em outras palavras, Deus teve de descer ao 
nosso nível para se revelar a nós.



Outras compreensões
Reação radical em relação a inspiração no período 
iluminista:


Pressupostos racionalistas;


Crescente interesse pelo estudo crítico das Escrituras.


Representantes da Antiga Escola de Princeton (Hodge, por 
exemplo), reagiram de forma incisiva, enfatizando a 
influência extraordinária e sobrenatural do Espírito Santo;


Inspiração na subjetividade do leitor.



RAZÃO
FONTES DA TEOLOGIA



M1 - teologia é uma 
disciplina racional

Exemplo disso são as Cinco Vias de Tomás de 
Aquino, em que ele busca de forma racional 
sustentar os conceitos da fé. Entretanto, não havia 
um pensamento que limitava o cristianismo ao 
que poderia ser comprovado pela razão. Em 
outras palavras, a fé vai além da razão. A ideia era 
de que a filosofia era “a serva da teologia”. 
Embora houvessem fundamento construídos com 
base na razão humana, a construção ultrapassava 
a razão em si.



M2 - teologia é a representação 
das percepções da razão

Se compreendeu que o cristianismo podia ser 
totalmente deduzido de pressuposições racionais, 
podendo ser comprovado pela razão cada 
aspecto da fé. Dessa forma, sendo o cristianismo 
racional, logo ele passou a ser submetido a uma 
redução, pois tendo a razão prioridade em 
relação a revelação, qualquer aspecto da fé que 
não tivesse uma base racional teria de ser 
descartada.



M3 - teologia é redundante

Conhecida como “racionalismo iluminista”, essa 
posição considera que a razão tem o direito de 
julgar a religião, pois possui uma posição de 
supremacia.



TRADIÇÃO
FONTES DA TEOLOGIA



Tradição
A tradição como fonte da teologia também tem seu 
ponto de contato com o período patrístico;


Irineu (130 – 200 a.C.), diante da controvérsia com o 
gnosticismo no século II, foi acusado de distorcer a 
mensagem da Bíblia;


Sua defesa estava pautada no fato de não somente 
os textos bíblicos terem sido passados pelas 
gerações anteriores, mas também a interpretação 
dos mesmos.



“Todo aquele que deseja encontrar a verdade 
deve levar em conta a tradição apostólica que se 
tornou conhecida em todas as igrejas do mundo 

inteiro. Somos capazes de enumerar aqueles 
bispos indicados pelos apóstolos, assim como 
seus sucessores nas igrejas até o presente, que 

nada ensinaram ou sabiam a respeito disso, como 
pensam essas pessoas”

–Irineu (McGRATH, Alister, 2005, p. 226)



Tradição
No século XV, Vicente Lérins se preocupou com inovações 
sem motivo justificado acerca de algumas perspectivas de 
Agostinho sobre a predestinação;


Ele as considerava inovações insensatas e precipitadas;


Lérins entendia que a tradição, através da 
“universalidade” da fé, sua “antiguidade” e “consenso”, 
era critério para evitar polêmicas doutrinárias;


Seu tríplice critério ficou conhecido como “Cânon 
Vicentino”.



Tradição x Tradicionalismo
Diante das críticas à ênfase na tradição da igreja católica, 
houve no século XX um esforço em diferenciar “tradição” de 
“tradicionalismo”;


Tradição diz respeito a viva fidelidade da igreja em relação a 
fé que é professada;


A tradição é um processo vivo, dinâmico e orgânico, que 
transmite algo para gerações futuras, mas que também tem 
em si um processo ativo de reflexão;


Ao contrário, o tradicionalismo refere-se a uma sujeição tola 
às explicações doutrinárias e morais construídas no passado.



Teorias sobre a Tradição
Teoria da tradição fundamentada em uma única fonte:


Aqui o significado é apenas de uma forma tradicional de 
interpretação bíblica adotada pela comunidade de fé. 
Dentro dessa teoria, existe apenas uma única fonte: as 
Escrituras. A interpretação bíblica é baseada na 
tradição. Os reformadores (não os radicais) aderiram a 
essa posição ao manterem doutrinas como a Trindade e 
batismo infantil preservadas, tendo em vista a tradição 
eclesiástica da época. Isso desmistifica uma 
compreensão de individualismo relacionada aos 
reformadores.



Teorias sobre a Tradição
Duas fontes:


Trata-se de uma perspectiva que remonta ao 
Concílio de Trento, no qual a igreja católica 
combateu a ameaça da Reforma Protestante. Um 
dogma que não está contido nas Escrituras pode, 
nesta perspectiva, ser justificado pela tradição 
oral. Dentro do contexto católico essa posição foi 
revista no Concilio do Vaticano II (1962-1965), 
fazendo com que a igreja católica se aproximasse 
da primeira teoria apresentada.



Teorias sobre a Tradição

Completa rejeição à tradição:


Essa opção está relacionada aos teólogos 
radicais do século XVI, os quais compreendiam 
que cada indivíduo possuía o direito de, sob a 
direção do Espírito Santo, interpretar as 
Escrituras de forma individual.



EXPERIÊNCIA
FONTES DA TEOLOGIA



Experiência

Essa próxima fonte da teologia está relacionada 
com o mundo interior e subjetivo dos sentimentos 
e emoções da experiência. 



Experiência
A obra de William James, “As variedades da 
experiência religiosa”, de 1902, enfatiza a relevância 
desse aspecto da religião, especialmente no 
cristianismo;


A perspectiva dessa fonte é a compreensão de que o 
cristianismo não se limita a abordar ideias, como as 
fontes mencionadas – Escrituras, razão e tradição;


Mas existe um interesse em relação a interpretação e 
transformação da vida interior do indivíduo.



Experiência

O existencialismo, vinculado principalmente a 
Soren Kierkegaard (1813-1855), está relacionado a 
esse interesse pela experiência humana;



Experiência
Questões como: “De que forma os seres humanos se 
distinguem das demais formas de vida? O ser humano 
sempre teve consciência da existência de algumas 
diferenças básicas entre si mesmo e todas as outras 
formas de vida? Mas que diferenças são essas? Qual 
é o significado da existência?” (McGRATH, Alister, 
2005, p. 232), nos diferencia como seres humanos 
das demais formas de vida, nos impulsionando a 
compreender e termos consciência da nossa 
existência e de que caminharemos para a morte.



Experiência
Um nome importante que adotou a experiência 
humana como ponto de partida para sua teologia é F. 
Schleiermacher. Com o “sentimento de 
dependência absoluta”, ele procurou explorar a 
natureza e origem desse sentimento, buscando 
chegar a Deus;


Entretanto, Ludwig Feuerbach teceu críticas a essa 
abordagem, alegando que tal sentimento não teria 
relação com Deus, mas era apenas e tão somente de 
origem na imaginação humana.



SITUANDO A TEOLOGIA 
SISTEMÁTICA
INTRODUÇÃO



Situando a TS
A teologia é uma disciplina complexa e possui uma série de áreas 
específicas que são inter-relacionadas;


Paul Tillich afirma, inclusive, que a compreensão de que a teologia 
é uma “explanação metódica dos conteúdos da fé cristã” é 
aplicável para todas as disciplinas teológicas. Nesse sentido ele 
diz que, por exemplo, exegese e homilética “são tão teológicas 
quanto a teologia sistemática” (TILLICH, Paul, 2005, p. 45);


Por essa razão, existe uma importância em situar o papel da 
Teologia Sistemática diante das outras disciplinas teológicas e 
citar as contribuições que as demais disciplinas tem para com o 
estudo teológico-sistemático.



ESTUDOS BÍBLICOS
SITUANDO A TEOLOGIA SISTEMÁTICA



Estudos bíblicos
Sendo a Bíblia uma fonte fundamental da teologia cristã, 
o estudo das Escrituras torna-se algo indispensável;


A teologia é grandemente dependente da ciência da 
crítica e interpretação da Bíblia, buscando realizar 
análises históricas e literárias dos textos bíblicos para 
uma correta compreensão dos mesmos;


A importância dessa área pode ser comprovada com o 
advento do humanismo, que propôs um retorno as 
fontes originais da Bíblia (ad fontes);



Estudos bíblicos
Nesse período, no início da década de 1500, muitos erros de 
tradução em traduções em latim foram identificados;


Exemplo disso são os erros identificado na tradução da 
Vulgata;


Dentre eles podemos citar a inclusão do matrimônio na lista 
dos sacramentos, pois Efésios 5:31-32 considerada o 
matrimônio sacramentum e não mysterion, e a questão do 
sacramento da penitência, fruto de má tradução de Mateus 
4:17, que deveria ser “arrependam-se, porque está próximo 
o Reino dos céus”. Ao invés disso, fora traduzido por 
“penitenciem-se...”.



TEOLOGIA HISTÓRICA
SITUANDO A TEOLOGIA SISTEMÁTICA



Teologia histórica
Dois elementos importantíssimo precisam ser 
considerados em relação a relevância dessa disciplina 
teológica:


Primeiro, diz respeito a compreensão de que certas 
ideias foram forjada em circunstância bastante 
específicas e que a possibilidade de erros terem sido 
cometidos é real;


Em segundo, de que a evolução da teologia não é algo 
irreversível, no sentido de que erros do passado 
podem – e devem – ser corrigidos.



Teologia histórica
A teologia histórica pode ser bastante subversiva pelo 
fato de apontar o quão facilmente teólogos podem se 
desviar devido ao espírito de sua própria época;


Dessa forma, pode-se prevenir o teólogo acerca da 
percepção de que certas polêmicas teológico-
doutrinárias tenham surgido ontem;


Ao contrário, ela ajuda o teólogo a compreender que a 
história precisa ser devidamente desvendada. 
Certamente a contribuição com a teologia sistemática é 
decisiva.



Teologia histórica
Erickson sinaliza três razões para o valor da teologia 
histórica em relação a teologia sistemática:


1. Ela nos torna autoconscientes e autocríticos, pois 
percebemos que somos influenciados por nossas 
raízes históricas e culturais; 


2. Podemos aprender a elaborar teologia a partir de 
outros que fizeram isso antes de nós; 


3. Nos proporciona meios para avaliação de 
determinadas ideias.



TEOLOGIA FILOSÓFICA
SITUANDO A TEOLOGIA SISTEMÁTICA



Teologia filosófica
“Existe um Deus? Como é ele? Por que existimos? 
Questões deste tipo são feitas tanto fora quanto 
dentro da comunidade cristã. Assim, de que forma 
essas reflexões se relacionam? Como as discussões 
cristãs acerca da natureza de Deus se relacionam 
àquelas que se desenvolvem no seio da tradição 
filosófica ocidental? Existe algum ponto em comum? A 
teologia filosófica volta-se para aquilo que se pode 
chamar de empenho para "encontrar o ponto em 
comum" entre a fé cristã e as demais áreas da 
atividade intelectual.” (McGRATH, Alister, 2005, p. 184)



Teologia filosófica
Três contribuições são fornecidas por Erickson 
(2015, p. 28) em relação a contribuição da teologia 
filosófica para a teologia sistemática: 


1. Fornecimento de conteúdo para a teologia; 


2. Defesa da teologia e estabelecimento de sua 
verdade; 


3. Análise cuidadosa de conceitos e 
argumentos.



TEOLOGIA PASTORAL
SITUANDO A TEOLOGIA SISTEMÁTICA



Teologia pastoral

A teologia pastoral está conecta com um aspecto 
prático da teologia;


Muitos estudiosos compreendem, segundo 
McGrath, que a teologia latino-americana é, na 
verdade, uma correção de um tendência 
excessivamente acadêmica da teologia ocidental, 
o que introduziu um ajuste saudável na direção de 
um aplicabilidade social.



Teologia pastoral
Certamente o efeito da teologia pastoral sobre a teologia 
sistemática é benéfico, pois provoca o teólogo a produzir 
uma teologia vinculada a realidade;


Do contrário, corre-se o risco do teólogo teorizar a 
respeito da fé de forma que a teologia produzida tenha 
pouca ou nenhuma aplicação prática na vida do cristão;


Nomes como Richard Baxter e Jonathan Edwards, 
representantes do puritanismo, são exemplos de 
teólogos que conciliaram teologia e cuidado pastoral 
para nutrir as almas dos fieis.



TEOLOGIA SISTEMÁTICA
SITUANDO A TEOLOGIA SISTEMÁTICA



Teologia sistemática

Existem duas correntes que nos explicam a razão 
de ser da teologia sistemática:


A primeira delas diz respeito a “algo organizado 
com base em interesses educacionais ou 
explicativos”. Ou seja, a prioridade é a 
explanação clara e organizada dos principais 
elementos da fé cristã;



Teologia sistemática

A segunda abordagem diz respeito a “algo 
organizado com base em pressupostos 
metodológicos”. Essa abordagem, relacionada a 
um período mais moderno, em que a 
preocupação com o método é prioridade, trata 
da influência filosófica sobre como adquirir 
conhecimento, resultando em uma forma 
específica de organização do material teológico.



Teologia sistemática - 
métodos

Em relação a discussão de método, é importante citar 
dois deles que são chave para compreensão da 
construção teológico-sistemática, especialmente nos 
séculos XVI e XVII na tradição protestante: 


O primeiro deles é o método analítico e indutivo. 
Trata-se de se ter como ponto de partida um elemento 
específico e se analisar os desdobramentos e 
implicações desse ponto. Exemplo de uso desse 
método é Calvino, que parte de Jesus Cristo e elabora 
as implicações desse fato histórico específico.



Teologia sistemática - 
métodos

Outra possibilidade é o método sintético e 
dedutivo. Ao contrário do indutivo, nesse caso 
se parte de princípios gerais e se prossegue na 
dedução de suas consequências para teologia 
cristã. Exemplo de uso desse método é Teodoro 
Beza, sucessor de Calvino em Genebra, que 
teve como premissa de seu sistema teológico a 
questão da eleição ou condenação divina dos 
seres humanos (doutrina da dupla 
predestinação).



Teologias “sistemáticas”
Período clássico:


Credo Apostólico;


Credo de Niceno.


Four books of the sentences, de Pedro Lombardo (séc. XII);


Summa theologiae, de Tomas de Aquino;


Filipe Melancton escreveu Loci communes [Lugares comuns], em 1521 
- Luteranismo;


As institutas da religião cristã, de João Calvino;


Christian faith [Fé cristã], de F. D. E. Schleiermacher.



POR QUE 
ESTUDAR 
TEOLOGIA?
INTRODUÇÃO



Por que estudar teologia?
A teologia corrige doutrinas essenciais para o relacionamento 
entre Deus e o cristão (ERICKSON, J. Millard, 2015, p. 29);


Relação entre verdade e experiência, pois a verdade pode 
afetar nossa experiência em longo prazo (ERICKSON, J. 
Millard, 2015, p. 29);


A necessidade da teologia frente aos desafios da atualidade 
(ERICKSON, J. Millard, 2015, p. 30);


A boa preparação do clero é algo importante para sociedade 
(Schleiermacher) (McGRATH, Alister, 2005, p. 179).


