
ANTROPOLOGIA
TS - A CRIAÇÃO



IMPORTÂNCIA DA 
ANTROPOLOGIA



Antropologia
A humanidade é o apogeu da criação;


Ser humano criado à imagem de Deus (imago Dei);


Ponto de partida para um diálogo entre revelação e 
interesses humanos (disciplinas acadêmicas e assunto de 
interesse da sociedade);


Método da correlação de Paul Tillich;


Importância decisiva para nosso ministério!


Qual o seu conceito de ser humano?!



“Então disse Deus: ‘Façamos o homem à nossa 
imagem, conforme a nossa semelhança. Domine 
ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, 
sobre os animais grandes de toda a terra e sobre 
todos os pequenos animais que se movem rente 
ao chão’. Criou Deus o homem à sua imagem, à 

imagem de Deus o criou; homem e mulher os 
criou.”

–Gênesis 1:26-27



CONCEPÇÕES DA IMAGEM 
DE DEUS



“Eu não tenho direito de permanecer calado 
diante da injustiça. [...] Eu permaneço um ativista 

quando a imagem de Deus é destruída. [...] 
Quando humanos são denegridos, humilhados e 
perseguidos, a santidade da humanidade está 

ameaçada… [...] e nos tornamos menos do que 
humanos.”

–Rabino Marshall Meyer



PASSAGENS BÍBLICAS 
IMPORTANTES



“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 [Adam].”

–Gn 5:1-2 (NVI)



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

Deus foi o homem criado.”

–Gn 9:6 (NVI)



“O homem não deve cobrir a cabeça, visto que 
ele é imagem e glória de Deus; mas a mulher é 

glória do homem.”

–1Co 11:7 (NVI)



“Com a língua bendizemos o Senhor e Pai e com 
ela amaldiçoamos os homens, feitos à 

semelhança de Deus.”

–Tg 3:9 (NVI)



“‘Pois nele vivemos, nos movemos e existimos’, 
como disseram alguns dos poetas de vocês: 

‘Também somos descendência dele’.”

–At 17:28 (NVI)



“Pois aqueles que de antemão conheceu, também 
os predestinou para serem conformes à imagem 
de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito 

entre muitos irmãos.”

–Rm 8:29 (NVI)



“[…] a serem renovados no modo de pensar e a 
revestir-se do novo homem, criado para ser 

semelhante a Deus em justiça e em santidade 
provenientes da verdade.”

–Ef 4:23-24 (NVI)



A CONCEPÇÃO ESSENCIAL



PATRÍSTICA



Patrística

Tertuliano


Distinção entre “imagem de Deus” e 
“semelhança a Deus”;


Após a Queda o homem ainda era imagem;


Mas somente seria semelhança com a ação 
do Espírito Santo.



“[No Batismo] a morte é derrotada pelo perdão 
dos pecados: pois a eliminação da culpa implica, 
também, a eliminação da pena. Dessa maneira, 

Deus restaura no ser humano a ‘sua semelhança’, 
uma vez que, no princípio, a humanidade havia 
sido criada ‘à sua imagem’. A condição de ser 

criada ‘à imagem de Deus’ relaciona-se à forma 
humana; o fato do homem ser criado ‘à sua 

semelhança’ se refere à sua eternidade: pois a 
humanidade recebe de volta aquele Espírito de 

Deus, que no princípio foi recebido por intermédio 
do sopro divino, mas que foi mais tarde perdido 

por meio da queda.”

–TERTULIANO apud MCGRATH, 2010, p. 503-504.



Patrística

Orígenes


De forma semelhante, distinção entre 
“imagem de Deus” e “semelhança a Deus”;


O homem criado à imagem de Deus;


Ele se tornaria semelhança apenas após seu 
aperfeiçoamento na consumação final. 



“Então disse Deus: ‘Façamos o homem à nossa 
imagem, conforme a nossa semelhança’ (Gn 

1.26). Acrescentou, a seguir: ‘À imagem de Deus o 
criou’ (Gn 1.27) — e nada disse a respeito da 

semelhança. Isso indica que, na criação, o homem 
recebeu a dignidade da imagem de Deus, mas a 

conquista da semelhança está reservada à 
consumação final... A possibilidade da perfeição a 

ele concedida no princípio, pela dignidade da 
imagem, e depois, ao final, por intermédio da 

realização de suas obras, deveria trazer a perfeita 
consumação, a semelhança de Deus.”

–ORÍGENES apud MCGRATH, 2010, p. 503-504.



Patrística
Agostinho


“Imagem de Deus” como capacidade racional humana / 
capacidade de se relacionar com Deus;


“Deveríamos, portanto, cultivar em nós mesmos a capacidade 
que nos torna superiores às bestas e transformá-la de alguma 
maneira... assim, portanto, usaremos nossa inteligência... para 
julgar nosso comportamento.” (AGOSTINHO apud MCGRATH, 
2010, p. 504);


“Pois, após o pecado original, a humanidade é transformada 
no conhecimento de Deus, conforme a imagem de seu 
criador.” (AGOSTINHO apud MCGRATH, 2010, p. 504)



Patrística

Lactantius


Imagem de Deus é o elemento que torna a 
natureza humana dotada de virtude e 
dignidade;


Enfoque político: deveres e direitos humanos.



“Falei sobre aquilo que é devido a Deus; agora, devo falar 
sobre o que é devido às outras pessoas, embora o que 
seja devido às pessoas esteja igualmente relacionado a 

Deus, uma vez que a humanidade é a imagem de Deus... 
O mais forte vínculo que nos une é a humanidade. 

Qualquer pessoa que destrua esse vínculo é um criminoso 
e um assassino parricida. Ora, foi a partir de um único 

homem que Deus criou a todos nós, de forma que temos 
todos o mesmo sangue, o que faz com que o maior dos 
crimes seja odiar e fazer o mal a seu próprio semelhante. 

Esse é o motivo pelo qual somos proibidos de promover e 
incentivar o ódio. Portanto, se somos fruto da criação de 

um mesmo Deus, o que mais poderemos ser, senão 
irmãos e irmãs? O vínculo que une nossas almas é, 

portanto, bem mais forte do que aquele que une nossos 
corpos.”

–LACTANTIUS apud MCGRATH, 2010, p. 504-505.



Patrística
Atanásio


Relação entre imago Dei e redenção;


Ênfase ao estado de plena felicidade em que 
Adão e Eva viviam no jardim do Éden;


Imagem de Deus - capacidade de se relacionar e 
participar da vida de Deus;


Éden é exemplo deste perfeito relacionamento 
homem-Deus, mas algo deu errado…



Patrística

Outras considerações


Nem todos enfatizaram a doutrina do pecado 
original (culpa herdada), que seria 
desenvolvida por Agostinho (Exemplos: 
Gregório de Nazianzo e Gregório de Nissa);


Pecado se originou do abuso do livre arbítrio 
pelo ser humano.



Patrística
Outras considerações


J. N. D. Kelly, entretanto, identifica a noção de 
pecado original na tradição grega do período 
patrístico:


1. Entende-se que toda humanidade esteja 
envolvida, de alguma maneira, na 
desobediência de Adão. Um forte sentido 
da união mística de toda humanidade com 
Adão pode ser observado nas obras 
desse período;



Patrística
2. Entende-se que a queda de Adão afeta o 

caráter moral do ser humano. Todas as 
deficiências morais do ser humano, inclusive a 
luxúria e a ganância, podem ser atribuídas ao 
pecado de Adão;


3. Normalmente, apresenta-se o pecado de Adão 
como algo que é transmitido, de alguma 
maneira indefinida, a sua posteridade. Gregório 
de Nissa fala da existência de uma 
predisposição ao pecado que é inerente à 
natureza humana e que pode ser atribuída, 
pelo menos em parte, ao pecado de Adão.



ESCOLÁSTICA MEDIEVAL



Escolástica medieval
Ideia de Irineu desenvolvida nesse período


Imagem - semelhança natural do homem com Deus (razão e 
vontade);


Semelhança - dom divino, qualidades morais, acrescentado à 
natureza humana básica;


Com a Queda o homem perdeu a semelhança;


Imagem plenamente intacta;


Todos são, portanto, plenamente humanos (possibilidade da 
teologia natural);


Ética natural - sistema da teologia católica.



REFORMA



Reforma
Lutero


Hábil exegeta;


“Imagem” e “semelhança” são a mesma coisa 
(paralelismo hebraico);


Concepção unitária da imagem de Deus;


Tudo se corrompeu;


Gn 9:6 - A imagem não corrompida ainda existe como 
intenção de Deus para a humanidade, mas, de fato, não 
está presente.



Reforma
Calvino


Semelhante a Lutero;


Rejeita a visão dualista do escolasticismo;


Um vestígio da imagem de Deus permanece na humanidade após 
a Queda;


Por isso, o conhecimento que temos sobre nós mesmos e sobre 
Deus estão relacionados;


Nos conhecendo, conhecemos Deus (somos imagem dEle);


Ser humano manifesta de modo particular a imagem de Deus: 
principalmente a capacidade de raciocinar.



RESUMO | CONCEPÇÃO 
ESSENCIAL



Concepção essencial
Característica definida ou qualidade na constituição do ser 
humano;


Homo sapiens - ser pensante / razão;


A ênfase varia de acordo com a época: mais razão 
(Iluminismo) / subjetivismo;


Gradiente de ênfases;


Teólogos tem a tendência de exaltar a razão (eles que 
intelectualizam a fé);


O núcleo da imagem de Deus está contida no ser humano.



A CONCEPÇÃO RELACIONAL



A concepção relacional
A pergunta sobre a natureza humana é 
despriorizada por teólogos modernos (o que o ser 
humano é nem que tipo de natureza possuem);


Eles são ou manifestam a imagem de Deus 
quando vivenciam um relacionamento em 
particular;


Ou seja, a imagem de Deus está nos 
relacionamentos que experimentamos.



A concepção relacional
Emil Brunner


Faz uma distinção entre os dois sentidos de imagem 
de Deus;


Formal: humanum - o que nos torna humanos, 
diferentes dos animais (racionalidade, 
responsabilidade e liberdade);


Material: ato de resposta, o relacionamento com Deus. 
Essa imagem material pode ou não estar presente. 
Independente disso ela possui uma responsabilidade.



A concepção relacional
K. Barth


Primeira fase (Carta aos Romanos) - visão relacional da imagem 
de Deus. Trata-se de um tipo de unidade entre Deus e a sua 
criação como de uma mãe e o feto, a afetada pela Queda;


Segunda fase (No!) - nega enfaticamente toda ligação entre 
Deus e o ser humano, bem como toda capacidade humana de 
receber a Palavra de Deus.


Terceira fase (Church dogmatics) - imagem de Deus ainda está 
presente no ser humano, pois este ainda é humano. Não se 
trata apenas de um tipo de relacionamento vertical, mas 
horizontal, entre as pessoas (“homem e mulher os criou”).



A concepção relacional
Barth e Brunner possuem aspectos em comum nesse assunto:


Para se compreender a imagem de Deus e a natureza humana 
Jesus Cristo é fundamental;


Entendemos a imagem de Deus por meio da revelação divina;


A imagem de Deus não é que o homem é ou tem, mas trata-se do 
relacionamento da pessoa com Deus: é algo que o ser humano 
experimenta (dinâmica e não estática);


Paralelo com os relacionamento humanos: Barth - homem-mulher; 
Brunner - sociedade;


Sempre há relacionamento com Deus: positivamente ou 
negativamente (a imagem de Deus é universal).



RESUMO | CONCEPÇÃO 
RELACIONAL



Concepção relacional

A imagem de Deus não estaria vinculada como 
algo intrínseco à natureza humana;


Trata-se do fato dos humanos se relacionarem.



A CONCEPÇÃO FUNCIONAL



A concepção funcional
Nem a constituição do indivíduo nem a experiência do relacionamento 
com Deus e o próximo;


É uma função humana;


Com base no texto bíblico procura-se o conteúdo da imagem de Deus:


Exercício de domínio:


Gênesis 1:26;


Salmo 8.


Círculos reformados: mandato cultural; 

Influência do pragmatismo e funcionalismo filosófico do século XX.



RESUMO | CONCEPÇÃO 
FUNCIONAL



Concepção funcional

Não é algo presente no ser humano;


Não é algo que o ser humano experimente;


É algo que se faz;


Conteúdo da imagem:


Exercício do domínio (Gn 1:26-28 / Salmo 
8:5-6).



CONCLUSÕES SOBRE A 
“IMAGO DEI”



Implicações
Pertencemos a Deus;


Jesus como modelo;


A natureza humana é desfrutada plenamente quando nos 
relacionamos adequadamente com Deus;


Exercício do domínio é uma consequência da imagem de 
Deus (aprender e trabalhar);


A sacralidade do ser humano;


A imagem de Deus é universal na espécie humana.



CONCEITOS SOBRE O SER 
HUMANO



Máquina

O que ele é capaz de fazer;


Empregador e a capacidade da máquina-humana;


Conceito presente na dinâmica das instituições 
religiosas;


Igreja empresa?



Animal
Humanidade fruto do mesmo processo que 
originou outros animais;


Sem diferença qualitativa entre humanos e animais;


Diferença de grau: uma estrutura física diferente, 
sem uma superioridade (estrutura craniana maior e 
mecanismo de estímulo-resposta mais 
desenvolvido);


Impulsos biológicos (psicologia behaviorista).



Ser sexual

Sigmund Freud: a sexualidade é a chave para 
entendimento da natureza humana;


Desajustes em virtude da maneira de lidar com a 
energia sexual;


Sexo como experiência humana mais significativa;


Crítica ao cristianismo evangélico por ser muito 
rigoroso em relação ao sexo.



Ser econômico
As influências econômicas seriam as reais influências e motivações do 
ser humano;


Extensão da compreensão de que as pessoas são a extensão do reino 
animal;


Ênfase na dimensão material da vida e em suas necessidades;


Materialismo dialético (comunismo):


Forças econômicas ao longo da história;


Escravidão - feudalismo - capitalismo (propriedade privada - 
Estado);


Conflito de classes.



Peão no universo

Seres humanos a mercê de forças que controlam 
o destino;


Visão pessimista da existência;


Mundo hostil ou indiferente ao bem-estar humano;


Senso de vazio e desesperança;


Mundo é contingente.



Um ser livre
Vontade humana como essência da 
personalidade;


Concepções sociais e política conservadoras, pois 
essa liberdade permite a humanidade 
compreender a essência de sua natureza;


Não somente possibilidade de escolher, mas de 
concretizar;


Responsabilidade da autodeterminação.



Um ser social
Indivíduo membro da sociedade;


Participação e inserção em grupo é o que 
diferencia o ser humano;


Não existe uma natureza própria, pois a pessoa é 
o conjunto dos relacionamentos em que está 
envolvida;


A igreja pode ajudar, no sentido de incentivar 
relações sociais construtivas e positivas.



Concepção cristã 
(Erickson)

Origem da humanidade está em uma decisão 
consciente e intencional da parte de um ser pessoal, 
inteligente e infinito;


Imago Dei presente na humanidade, a diferenciando 
do restante da criação;


Dimensão eterna;


Parte da criação física e do reino animal;


Importância da relação entre Deus e o homem.



“Não se vendem dois pardais por uma moedinha? 
Contudo, nenhum deles cai no chão sem o 

consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos 
da cabeça de vocês estão todos contados. 

Portanto, não tenham medo; vocês valem mais do 
que muitos pardais!”

–Mateus 10:29-31 (NVI)



“Então Jesus lhes contou esta parábola: ‘Qual de 
vocês que, possuindo cem ovelhas, e perdendo 

uma, não deixa as noventa e nove no campo e vai 
atrás da ovelha perdida, até encontrá-la? E 

quando a encontra, coloca-a alegremente sobre 
os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus 
amigos e vizinhos e diz: ‘Alegrem-se comigo, pois 
encontrei minha ovelha perdida’. Eu lhes digo que, 
da mesma forma, haverá mais alegria no céu por 

um pecador que se arrepende do que por noventa 
e nove justos que não precisam arrepender-se’.”

–Lucas 15:3-7 (NVI)



A ORIGEM DA HUMANIDADE



A origem da humanidade

Além da pergunta “como a humanidade passou a 
existir na face da terra”;


Por que isso aconteceu?


Qual foi propósito?



A ORIGEM DA HUMANIDADE
ANTROPOLOGIA



“Pois da mesma forma como em Adão todos 
morrem, em Cristo todos serão vivificados.”

–1 Coríntios 15:22 (NVI)



CONCEPÇÕES SOBRE A 
ORIGEM



A origem da humanidade
Posição conservadora


Instantaneidade das ocorrências;


Aspecto sobrenatural;


Algo imediato, sem continuidade ou 
interrupções bruscas nos processos naturais;


Um evento sobrenatural;


Ênfase em um Deus transcendental.



A origem da humanidade
Posição “liberal”


Ressalta o processo;


Deus é visto na atuação na natureza e através 
dela;


Ele inicia um processo e o dirige até o 
objetivo pretendido;


Ênfase em um Deus imanente.



TRANSCENDÊNCIA E IMANÊNCIA
ANTROPOLOGIA



EVOLUÇÃO NATURALISTA



Evolução naturalista

Exclusão de um ser divino no início e durante o 
processo;


Átomos em movimento (combinações atômicas 
aleatórias ou “seleção natural”);


Casualidade;


Evolucionismo.



CRIACIONISMO DA TERRA 
JOVEM (FIAT)



Criacionismo fiat

Extremo oposto do evolucionismo naturalista;


Deus cria em atos direto (não indiretos);


Brevidade do tempo de criação;


Deus não empregou matéria existente;


Espécies surgidas diretamente por Deus, “do nada”;


Dificuldade quando lida com os dados científicos.



EVOLUÇÃO DEÍSTA



Evolução deísta

Deus começou o processo de evolução;


Programou o processo, mas se afastou dele;


Menos dificuldade com os dados científicos;


Deus não é pessoal.



EVOLUÇÃO TEÍSTA



Evolução teísta

Deus começou o processo, concedendo vida ao 
primeiro organismo;


Continuou agindo internamente;


Agiu também de forma sobrenatural, mas 
empregando matéria já existente (criou a alma 
humana e a infundiu em um dos primatas mais 
desenvolvidos).



CRIACIONISMO 
PROGRESSIVO



Criacionismo progressivo
Combinação de uma série de atos criativos e uma 
operação progressiva;


Em diversos momento, separados por grandes 
intervalos de tempo, Deus criou de novo, sem 
utilizar nada anteriormente criado;


Entre as criações de Deus, houve o processo de 
evolução;


O homem foi feito direta e completamente por Deus.



A CONSTITUIÇÃO HUMANA



TRICOTOMISMO



Tricotomismo
Difundido nos círculos protestantes conservadores;


Corpo: elemento físico;


Alma: elemento psicológico (razão, emoção, relações sociais, etc.);


Espírito: elemento espiritual (o que, de fato, distingue o homem dos 
demais animais);


Principal fundamento está em algumas passagens das Escrituras;


Influência da filosofia metafísica grega;


1Co 2:14 - 3:4 - homem “carnal”, “natural” e “espiritual”;


Presente no movimento de “batalha espiritual”.



“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.”

–1 Tessalonicenses 5:23



“Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais 
afiada que qualquer espada de dois gumes; ela 

penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas 
e medulas, e julga os pensamentos e intenções do 

coração.”

–Hebreus 4:12



DICOTOMISMO



Dicotomismo

Posição amplamente defendida ao longo da 
história do pensamento cristão;


Elemento material (corpo);


Elemento imaterial (alma ou espírito);


Refuta o tricotomismo com base em Lucas 10:27, 
em que não há equivalentes aos 3 elementos.



“Ele respondeu: " ‘Ame o Senhor, o seu Deus de 
todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas 
as suas forças e de todo o seu entendimento’ e 

‘Ame o seu próximo como a si mesmo’".”

–Lucas 10:27



“Não tenham medo dos que matam o corpo, mas 
não podem matar a alma. Antes, tenham medo 
daquele que pode destruir tanto a alma como o 

corpo no inferno.”

–Mateus 10:28



“Apesar de eu não estar presente fisicamente, 
estou com vocês em espírito. E já condenei 

aquele que fez isso, como se estivesse presente. 
Quando vocês estiverem reunidos em nome de 
nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em 
espírito, estando presente também o poder de 
nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse 

homem a Satanás, para que o corpo seja 
destruído, e seu espírito seja salvo no dia do 

Senhor.”

–1 Coríntios 5:3-5



“o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte 
a Deus, que o deu.”

–Eclesiastes 12:7



MONISMO



Monismo

Unidade radical;


A Bíblia vê o homem como indivíduo e não em partes;


A diferença de termos se refere a sinônimos;


Coincide com a compreensão unitária da natureza 
humana dos hebreus (AT);


Paulo tinha em mente essa visão de mundo hebraica, 
mesmo sinalizando termos distintos no grego.



OUTRA CONTRIBUIÇÃO



Para esse Doutor, a união alma/corpo é tão 
grande que se revela mais íntima do que a que 
existe entre a chama e o combustível ou entre a 

figura e a cera.9 É isso que dizemos quando 
falamos no ser humano como uma realidade 
“unidual”. De fato, o ser humano é um corpo 

“animado” ou uma alma “corporificada”; melhor, é 
um espírito encarnado ou um corpo 

espiritualizado. A união entre a alma e o corpo é 
tão real que, sem um desses princípios, não há 

mais propriamente “pessoa humana”, mas 
apenas, por um lado, um “cadáver” (em estado de 
decomposição) e, por outro, uma alma separada 

(em estado anômalo).

– Clodovis M. Boff - Escatologia: Breve tratado teólogico-pastoral



Essa união é tão grande que é vivida às vezes 
como fusão, em que não se distingue mais o 

dentro e o fora. É o que acontece nas 
experiências particularmente intensas de amor ou 

de ódio, de alegria ou de dor.

– Clodovis M. Boff - Escatologia: Breve tratado teólogico-pastoral



Nossa alma é nosso eu mais profundo, ou seja, 
nossa realidade subjetiva e espiritual, sede da 

razão e da liberdade. É a “instância dirigente” do 
corpo, sendo este seu órgão de comunicação 

com o mundo exterior. A alma é nosso eu 
subsistente, de tal modo que, se definirmos o 

homem pela sua dimensão mais importante que é 
a espiritual, então (e só então) podemos dizer que 

a alma é o homem ou, melhor, ela é o homem 
representativamente.

– Clodovis M. Boff - Escatologia: Breve tratado teólogico-pastoral



A experiência da dualidade entre corpo e alma se 
faz em muitas ocasiões: numa doença, na prisão, 
num acidente, num trabalho difícil, no aprendizado 

de uma arte, na expressão de sentimentos 
profundos, na saudade, na velhice e 

principalmente na morte, quando sinto a alma 
tremer e se rebelar frente a um corpo exposto ao 
perecimento.12 No martírio, em particular, vemos 
quanto uma pessoa é mais que seu corpo: “Não 

temais os que matam o corpo…, mas não podem 
matar a alma” (Mt 10,28).
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Não se pode, portanto, negar uma dessimetria ou 
desarmonia entre corpo e alma. Mas que esses 
dois elementos realmente se separem, isso só 

pode acontecer num caso-limite: é a morte. Aí, o 
descompasso alma/corpo e, mais ainda, sua 

separação real não são coisas “normais”, mas 
antes estranhas, e assim são sentidas por nós. 
Não pertencem, em verdade, ao plano de Deus, 

que só quer harmonia, mas são devidas ao 
pecado original e à desarmonia que se introduziu 

no coração do próprio homem, como ensina a 
Igreja em base à Palavra de Deus (cf. Gn 3,15-19; 

Sb 2,24; Rm 5,12).
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Em verdade, só a ideia do pecado original permite 
esclarecer a tensão existente entre corpo e alma e 

sua separação na morte.
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