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Marca 2 – Teologia BíblicaMarca 2 Teologia Bíblica

Não basta pregar expositivamente. Tem que também
cuidar o que se prega. A teologia Bíblica trata disso. q p g g
Trata do “o que” pregamos.

Está em harmonia com toda a Palavra de 
Deus? É substancial? É coerente?Deus? É substancial? É coerente?

Teologia bíblica é ensino que emana da Bíblia, 
da sã doutrina.



Marca 2 – Teologia BíblicaMarca 2 Teologia Bíblica

As pessoas se importam com TEOLOGIA?

As pessoas se importam que venha da Bíblia? 
T   l d  P l d  D  ãTem que ter o aval da Palavra de Deus, senão
é teologia humana, ou invenção humana.



Marca 2 – Teologia BíblicaMarca 2 Teologia Bíblica

 Devemos saber o que Deus é e não o que uma
pessoa pensa Dele, ou imagina como Ele é.pessoa pensa Dele, ou imagina como Ele é.

 Não é como eu “gostaria que Ele fosse”. 
 Qual seu entendimento de Deus?
 Tudo é permitido? (caso dos Batistas do sul, que são chamados de 

cristãos antinomianos hoje.)

O Deus em que acreditamos tem sido deixado de 
lado, e as pessoas não se importam mais com isso.



Marca 2 – Teologia BíblicaMarca 2 Teologia Bíblica

Augustus NicodemusAugustus Nicodemus

É evidente a crise gigantesteca em que os 
éli   t  evangélicos se encontram: 

Indefinição quanto aos rumos teológicos
M ltiplicidade de teologias di ergentesMultiplicidade de teologias divergentes
Conquista gradual dos seminários pela 

teologia liberalteologia liberal
Depreciação da doutrina

Pg 20, parágrado 1



Marca 2 – Teologia BíblicaMarca 2 Teologia Bíblica

As crenças foram “domesticadas” e não brigamos ou
nos importamos com elas. nos importamos com elas. 

“As crenças seculares do cristianismo tem sido
d l d   t i i ifi tremodeladas e se tornaram insignificantes para

inúmeras pessoas. Tem sido descartadas para
t  i ti i i l t  itornar o cristianismo mais relevante, mais
agradável, mais aceitável aos ouvintes de nossos
di ”dias”



Marca 2 – Teologia BíblicaMarca 2 Teologia Bíblica

Quão relevante são as suas crenças para o seu
viver diário?

Estás atento?
Louvas conscientemente?
Presta atenção às Escrituras?
Se importa com o que cantastes?

Crês nas Doutrinas? É isso importante?Crês nas Doutrinas? É isso importante?



Sã doutrina – bases bíblicasSã doutrina bases bíblicas

2 4 3 h2 Timóteo 4:3  Pois haverá tempo em que não 
suportarão a sã doutrina; pelo contrário, cercar-se-

 d   d     b  ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, 
como que sentindo coceira nos ouvidos;

Tito 2:1  Tu, porém, fala o que convém à sã 
d idoutrina.

Nas cartas pastorais de Paulo a Timóteo e a Tito, "são" 
significa confiável, preciso ou fiel. Em sua raiz etimológica é 
uma figura do mundo médico que significa inteiro ou 

dá l  saudável. 



Sã Doutrina – bases bíblicasSã Doutrina bases bíblicas

A sã doutrina é amoldada pelo evangelho 
e se opõe à impiedade e ao pecado. e se opõe à impiedade e ao pecado. 

1 Tm 6:3-5
Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs 
palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino 

d   d d   é f d  d  d    segundo a piedade,  é enfatuado, nada entende, mas tem 
mania por questões e contendas de palavras, de que nascem 
inveja  provocação  difamações  suspeitas malignas  inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, 
altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e 
privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de 
lucro.



Sã Doutrina – extensãoSã Doutrina extensão

Se nós fôssemos expor aqui tudo o que constitui sã 
doutrina  teríamos que reproduzir a Bíblia inteira  doutrina, teríamos que reproduzir a Bíblia inteira. 

Mas  na prática  toda igreja decide:Mas, na prática, toda igreja decide:
a) quais são os assuntos em que precisa haver total 

acordo  acordo, 
b) quais admitem limitada discordância
c) quais pode haver total liberdadec) quais pode haver total liberdade.



Sã DoutrinaSã Doutrina

Um princípio fundamental deve estar claro: quanto 
mais próximos chegarmos ao coração da nossa fé, mais próximos chegarmos ao coração da nossa fé, 
mais devemos esperar ver nossa unidade expressa 
em um entendimento compartilhado dessa fé.em um entendimento compartilhado dessa fé.

“  i l  id d   ã  i l  “no essencial, unidade; no não essencial, 
diversidade; e sobre tudo isso o amor”



Sã DoutrinaSã Doutrina

O i  dá l i l i  i  l   O ensino saudável inclui um compromisso claro com 
doutrinas freqüentemente negligenciadas, porém 
l t  bíbli  claramente bíblicas. 

Para q e possamos aprender a sã do trina da Para que possamos aprender a sã doutrina da 
Bíblia, nós precisamos encarar doutrinas que podem 
ser difíceis  ou até mesmo potencialmente ser difíceis, ou até mesmo potencialmente 
divisionistas, mas que são fundamentais para 
compreendermos o trabalho de Deus entre nós  compreendermos o trabalho de Deus entre nós. 



Sã DoutrinaSã Doutrina

Outras perguntas importantes cujas respostas bíblicas também 
vêm sendo negligenciadas:

DOUTRINA DO PECADO: Pessoas são basicamente 
ruins ou boas? Elas precisam tão somente de ruins ou boas? Elas precisam tão somente de 
encorajamento e de um aumento de auto-estima, ou elas 
precisam de perdão e nova vida?precisam de perdão e nova vida?

SALVAÇÃO: O que Jesus Cristo fez morrendo na cruz? SALVAÇÃO: O que Jesus Cristo fez morrendo na cruz? 
Ele tornou possível uma opção, ou Ele foi nosso substituto?



Sã DoutrinaSã Doutrina

Outras perguntas importantes cujas respostas bíblicas também Outras perguntas importantes cujas respostas bíblicas também 
vêm sendo negligenciadas:
O que acontece quando alguém se torna um cristão?O que acontece quando alguém se torna um cristão?
Se nós somos cristãos, podemos estar seguros de que 
Deus continuará cuidando de nós? Neste caso, o Seu Deus continuará cuidando de nós? Neste caso, o Seu 
cuidado contínuo baseia-se em nossa fidelidade, ou na 
dEle?dEle?

Fidelidade às Escrituras exige que nós falemos Fidelidade às Escrituras exige que nós falemos 
sobre estes assuntos com clareza e autoridade



Teologia Bíblica sobre DeusTeologia Bíblica sobre Deus

Uma das principais características é um entendimento
bíblico de Deus em seu caráter e Sua maneira de lidar
conosco.

Quais as linhas distintivas?Quais as linhas distintivas?
Deus é:

1 C i d1. Criador
2. Santo
3. Fiel
4. Amoroso 
5. Soberano



O Deus da Bíblia é um Deus soberanoO Deus da Bíblia é um Deus soberano

E i t  id d i jEnsino que tem sido negada na igreja.

N t t t d d é t  Negar constantemente essa verdade é preocupante, 
pois indica alguém que ainda não está disposto a 
confiar em De s acima de nosso próprioconfiar em Deus acima de nosso próprio
entendimento.

Designar como lider uma pessoa que não entende
a soberania de Deus é colocar alguém com a soberania de Deus é colocar alguém com 

possibilidade de dúvidar do próprio Deus no seu
coraçãocoração.



O Deus da Bíblia é um Deus soberanoO Deus da Bíblia é um Deus soberano

O cristianismo vai além de nós mesmos e excede o 
que podemos fazer por nossas próprias forças.

Deus vai levar a cabo todas as suas promessas  Deus vai levar a cabo todas as suas promessas, 
todos os seus desejos, todos os seus planos, que
ainda não vemos  como os novos céus e nova terra  ainda não vemos, como os novos céus e nova terra, 
quer aceitemos isso ou não. Se pregamos outra
coisa  então estamos na contra-mão da Bíbliacoisa, então estamos na contra-mão da Bíblia.



O Deus da Bíblia é um Deus soberanoO Deus da Bíblia é um Deus soberano

Determina como: 
• Ensinamos
• Pastoreamos
• PregamosPregamos
• Auxiliamos
• Adoramos• Adoramos
• Confiamos

l• Evangelizamos
• Disciplinamos
• Discipulamos



O Deus da Bíblia é um Deus soberanoO Deus da Bíblia é um Deus soberano

Atualmente a nossa cultura freqüentemente nos 
encoraja a transformarmos o evangelismo em j g
propaganda e explica a obra do Espírito em termos 
de marketing. O próprio Deus às vezes é moldado à g p p
imagem do homem. Em tempos assim, uma igreja 
saudável deve ter um cuidado especial em orar por 
líderes que tenham uma compreensão bíblica e 
experimental da soberania de Deus e um 
compromisso com a sã doutrina, em sua absoluta 
glória bíblica.



Teologia Bíblica: importânciaTeologia Bíblica: importância

A teologia que emana da Biblia + pregação
expositiva Proporção correta dos assuntos, do p p ç
que é central na Palavra.

C h i t t d  DConhecimento correto de Deus

Conhecimento correto do EvangelhoConhecimento correto do Evangelho

Permite combater as heresias

Somente a doutrina biblica dá consolo na hora
do sofrimento e das dúvidasdo sofrimento e das dúvidas.



Outras teologias e suas variantesOutras teologias e suas variantes

Teologia da pro$peridadeg p p

confissão positivaconfissão positiva
palavra da fé

i t  d  fé movimento da fé 
evangelho da saúde e da 
prosperidade



Teologia liberalTeologia liberal

Teologia liberal (ou liberalismo teológico) foi um 
movimento teológico cuja produção se deu entre o g j p ç
final do século 18 e inicio do século 20. 
Relativizando a autoridade da Bíblia, o liberalismo 
teológico estabeleceu uma mescla da doutrina 
bíblica com a filosofia e as ciências da religião. 
A d  h      h   Ainda hoje, um autor que não reconhece a 
autoridade final da Bíblia em termos de fé e 
d t i  é d i d  l  t t ti  doutrina é denominado, pelo protestantismo 
ortodoxo, de "teólogo liberal”

http://pt.wikipedia.org/wiki/Teologia_liberal



Teologia relacionalTeologia relacional

“...levantando perguntas acerca de Deus, seu caráter, seu 
poder, seu conhecimento, seus sentimentos e seu 
relacionamento com o mundo e as pessoas diante de relacionamento com o mundo e as pessoas diante de 
tragédias como aquela (Tsunami, 2004]. 

Dentre as diferentes respostas a essas perguntas, uma 
chama a atenção pela ousadia de suas afirmações: Deus 
sofreu muito com a tragédia e certamente não a havia 
determinado ou previsto; ele simplesmente não pôde determinado ou previsto; ele simplesmente não pôde 
evitá-la, pois Deus não conhece o futuro, não controla ou 
guia a história, e não tem poder para fazer aquilo que 
gostaria Esta é a concepção de Deus defendida por um gostaria. Esta é a concepção de Deus defendida por um 
movimento teológico conhecido como teologia relacional, 
ou ainda, teísmo aberto ou teologia da abertura de Deus.

http://www.monergismo.com/textos/presciencia/augustus_teologia_relacional.htm



Spurgeon e a teologia bíblicaSpurgeon e a teologia bíblica

http://www.youtube.com/watch?v=yw2RoaOdFs8http://www.youtube.com/watch?v yw2RoaOdFs8



Marca 2 – Teologia bíblica(Resumo)Marca 2 Teologia bíblica(Resumo)

O que é?O que é?
A teologia bíblica é a sã doutrina; é o pensamento certo sobre 
Deus; é a crença que acordo com as EscriturasDeus; é a crença que acordo com as Escrituras.

Onde isso está na Bíblia?Onde isso está na Bíblia?
1- Toda a Bíblia ensina a sã doutrina
2- Muitos livros do novo testamento, assim como as epístolas de 2 Muitos livros do novo testamento, assim como as epístolas de 
Paulo aos Romanos e aos Efésios, são recheados até a borda 
com ricos ensinamentos de doutrina. (veja Romanos 1-11 e 
Efésios 1-3)
3- Os autores do novo testamento freqüentemente argumentam 

  ã d t i  é i l   úd  d  i tã    que a sã doutrina é essencial para a saúde dos cristãos e para 
a saúde das igrejas.



Marca 2 – Teologia bíblica(Resumo)

P   i  é i t t ?

Marca 2 Teologia bíblica(Resumo)

Por que isso é importante?
essencial para:
Evangelismo:  O evangelho é doutrina. Por isso, 
a sã doutrina é necessária para o evangelismo.a sã doutrina é necessária para o evangelismo.

Discipulado: Jesus pregou: “Santifica os na Discipulado: Jesus pregou: Santifica-os na 
verdade, a tua palavra é a verdade.” (João 
17 17)  O     d    17:17). Os cristãos crescem por aprender e viver 
na luz da verdade – em outras palavras, pela sã 
doutrina.
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P   i  é i t t ?

Marca 2 Teologia bíblica(Resumo)

Por que isso é importante?
Teologia Bíblica é essencial para:

Unidade: De acordo com o novo testamento, a 
única verdade é unidade na verdade (1 João única verdade é unidade na verdade (1 João 
1:1-4; 2 João 10-11).

Adoração: Para adorar Deus é declarar suas 
lê  (1 P d  2 9 10)  l á l  l  excelências (1 Pedro 2:9-10) e exaltá-lo pelo 

que ele é (Salmos 29:2). A verdadeira adoração 
é a resposta para a sã doutrina.


