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1Pedro 3.15

Antes, santificai a Cristo, como Senhor, em vosso Antes, santificai a Cristo, como Senhor, em vosso 
coração, estando sempre preparados para 

responder a todo aquele que vos pedir razão da 
esperança que há em vós,



Conhecer melhor o Deus da Escritura
para desenvolver um relacionamento melhor
com ele, ou seja, uma teologia para a vida.



Aqui não se fará questionamentos sobre a
Bíblia, mas a partir da Bíblia.
O curso assume a inerrância e a suficiência
da Escritura para a fé cristã, e anela por
colocar a teologia na linguagem de todos os
crentes.



Propósito do Curso

Apresentar em linguagem
simples e acessível, os
principais ensinamentos
da teologia.
Abordar de forma breve
todas as oitos disciplinas
da Teologia Sistemática:

Ø Introdução
(Prolegômenas);
ØTeontologia;
ØAntropologia;
ØCristologia;
ØSoteriologia;
ØPneumatologia;
ØEclesiologia e;
ØEscatologia.



Introdução

O conhecimento teológico é muito importante
na vida de todo aquele que deseja servir a
Deus com mais profundidade. Sem esse
conhecimento, dificilmente se conseguirá
desenvolver um trabalho com precisão, pois se
exige um preparo doutrinário a fim de se obter
um melhor desempenho na vida cristã.
(Erickson)
A Teologia é sistemática. Não tem a pretensão
de examinar cada livro da Bíblia, mas juntar um
todo coerente, desenvolvendo-se no contexto
da cultura humana. (Erickson)



O Que é Teologia?

“Teologia” compõe-se etimologicamente de
dois termos, que lhe definem já grandemente a
natureza: Théos + logia = Deus + estudo.

No centro está Deus, seu objeto principal.
Qualquer reflexão teológica refere-se de
alguma maneira a Deus. Teologia tem a ver
com “logia”, com palavra, com saber, com
estudo. Coloca-se Deus em discurso humano.
Etimologicamente, significa um “discurso, um
saber, uma palavra, um estudo de ou sobre
Deus”.



Algumas Definições acerca do 
termo Teologia

“Instituição da Religião Cristã” (Calvino);
“Expressão intelectual da Religião”
(Machintosh);
“A Ciência de Deus” (Dabney e Shedd);
“Teologia é a Ciência de Deus e das
relações entre Deus e o Universo” (Strong).



De acordo com a Bíblia, como cristãos,
devemos estar “sempre preparados para
responder a todo aquele que nos pedir razão
da esperança que há em nós” (1Pe 3.15).

Esperança é algo que aponta para o
futuro. Mas a certeza do futuro se constrói a
partir de um passado e um presente sólidos.

A fé deve ser bem fundamentada e
amplamente convincente não somente no
aspecto emocional, mas também no racional.

Pretende-se nesse curso realizar uma
análise sincera, de uma perspectiva bíblica,
sobre assuntos selecionados que são vitais
para um verdadeiro conhecimento de Deus, e
uma vida cristã frutífera.



Bíblia – Única Regra de Fé e Prática

É certo que quando confrontamos nossas
crenças pessoais com a Escritura percebemos
que muitas vezes essas crenças se
demonstram infundadas.
A razão é que, talvez, jamais tenhamos
estudado seriamente o assunto de uma
perspectiva bíblica.
De qualquer forma, nosso apego pela Escritura
deverá ser maior do que qualquer coisa, até
mesmo do que nossos gostos pessoais.



Nossa busca é pelo conhecimento que pode
e deve influenciar o nosso dia-a-dia, dando-
nos maior firmeza na fé, um relacionamento
mais estreito com Deus, e uma condição
sempre pronta para dar, a todo aquele que
nos pedir, razão da esperança que há em
nós, porém fazendo isso com temor,
mansidão e boa consciência.



Boa  Semana!

No próximo domingo
abordaremos o tema “A
Relevância da Reforma”.
Prepare-se estudando a
lição e participe conosco
de nosso módulo “A
Confiabilidade da Bíblia”.

Esperamos você e sua 
família, até lá!


