Ensino de Doutrinas
Doutrina é o que você acredita sobre uma verdade, um assunto ou um fato. Para o
cristão, doutrina é o que acreditamos ser verdade concernente ao que é ensinado na
Bíblia, sobre a qual nossa fé é fundamentada. A doutrina estabelece nosso alicerce na
Palavra de Deus e desenvolve nossos padrões permanentes de vida .
 São as verdades fundamentais da Bíblia apresentadas de forma sistemática
O Valor da Doutrina
 O conhecimento doutrinário supre a necessidade de haver uma declaração
autoritária e sistemática sobre a verdade.
 O conhecimento doutrinário é essencial para o pleno desenvolvimento do caráter
cristão.
 Crenças bem definidas produzem convicções bem definidas
 O conhecimento doutrinário é um baluarte contra erros
As estrelas surgiram antes da astronomia. As flores nasceram antes da
botânica. Deus antes da teologia. As ideias erradas do homem geraram:
Estrelas - Astrologia
Flores - Feitiçaria
Deus – Paganismo
Astronomia, Botânica, Teologia vieram para consertar os erros e falsas idéias.
 O conhecimento doutrinário é parte necessária do preparo mental de quem
ensina a Palavra de Deus.
A Classificação da Doutrina
 Teologia exegética – procura descobrir o verdadeiro significado das Escrituras

 Teologia histórica- Traça a história do desenvolvimento da interpretação
doutrinária, que envolve o estudo da história da Igreja.
 Teologia Dogmática- Estudo das verdades fundamentais da fé de acordo com os
credos da Igreja.
 Teologia Bíblica- Traça o progresso da verdade através dos diversos livros da
Bíblia.
 Teologia Sistemática – Os ensinos bíblicos que dizem respeito a Deus e ao
homem são agrupados em tópicos, de acordo com um sistema definido.

Sistema de Doutrinas
1. Doutrina das Escrituras – Qual a razão para aceitar as opiniões bíblicas como a
mais pura verdade?
2. Doutrina de Deus – sua essência e natureza
3. Doutrina dos Anjos – estudo de suas criaturas
4. Doutrina do Homem – Todas as verdades bíblicas se agrupam em torno de Deus
homem. É a segunda doutrina mais importante.
5. Doutrina do Pecado- sua origem, natureza, consequências e cura.
6. Doutrina de Cristo – pessoa e obra de Jesus
7. Doutrina da Expiação- estudo dos fatos que esclarecem o significado da obra de
Cristo a favor do homem
8. Doutrina da Salvação – Como a expiação se aplica às necessidades do homem e
como se torna real em sua experiência
9. Doutrina do Espírito Santo – Como a obra de Cristo se torna real no homem
10. Doutrina da Igreja – Os discípulos de Cristo obviamente necessitam de alguma
organização para que os propósitos de adoração, instrução, comunhão e
propagação do evangelho se realizem.
11. Doutrina das Últimas Coisas – Resultado final de todas as coisas

Doutrina das Escrituras


A necessidade das Escrituras

 Essa revelação é desejável
 Essa revelação é provável
 Essa revelação seria por escrito


A inspiração das Escrituras

 Divina, e não apenas humana
Única, e não comum
 Viva, e não mecânica
Completa, e não apenas parcial
Verbal, e não apenas conceitual


A verificação das Escrituras

 Elas afirmam ser inspiradas
Elas parecem ser inspiradas
 Sente-se que elas são inspiradas
 Elas provam que são inspiradas
Doutrina de Deus


A existência de Deus

 Existência declarada
 Existência provada
 Existência negada


A Natureza de Deus

 O nomes de Deus: Elohim, Jeová, El, Adonai, Pai
 Crenças errôneas: agnosticismo, politeísmo, panteísmo,
materialismo, deísmo


Os Atributos de Deus

 Natureza íntima de Deus: espiritualidade, infinitude e unidade
 Atributos Ativos: Onipotência, Onipresença, Onisciência, Sabedoria,
Soberania

 Atributos Morais: Santidade, Justiça, Fidelidade, Misericórdia,
Amor, Bondade



A Trindade

 Doutrina Declarada
 Doutrina Definida
 Doutrina Provada
 Doutrina Ilustrada
Doutrina dos Anjos


Sua natureza

 São criaturas
 Espíritos
 Imortais
 Numerosos
 Assexuados


Sua classificação

 Anjo do Senhor
Arcanjo
Anjos Eleitos
 Anjos das nações
 Querubins (Ez 28:14)
 Serafins


Seu caráter

 Obedientes
 Reverentes
Sábios
 Mansos
 Poderosos
 Santos


Sua Obra

 Agentes de Deus
 Mensageiros de Deus
 Servos de Deus



Satanás



Espíritos Maus

Doutrina do Homem


A Origem do Homem



A Natureza do Homem

 A triunidade do homem
 O espírito humano
O corpo humano
 A imagem de Deus no homem

 Parentesco com Deus
 Caráter Moral
 Razão
 Capacidade para a imortalidade
Domínio sobre a terra
Doutrina do Pecado


O Fato do Pecado

 Causas pelo qual é negado, mal- interpretado ou atenuado
o Ateísmo
o Determinismo
o Hedonismo
o Ciência Cristã


A Origem do Pecado

 Tentação
 Culpa
 O juízo
 A redenção


A Natureza do Pecado

 O ensino do AT sobre o pecado: esfera moral, conduta fretarnal,
santidade, verdade e sabedoria

 O ensino do NT na descrição do pecado: Errar o alvo, dívida,
desordem, desobediência, transgressão, queda, derrota, impiedade e erro



As Consequências do Pecado

 Fraqueza espiritual
 Castigo real
Doutrina de Cristo


A Natureza de Cristo

 Filho de Deus
 A Palavra
 Senhor
 Filho do Homem
Cristo
 Filho de Davi
 Jesus


Os Ofícios de Cristo

 Profeta
 Sacerdote
 Rei


A Obra de Cristo
 Sua morte
o Sua importância
o Seu significado
 Sua ressurreição
o O fato
o A evidência
o O significado
 Sua ascensão
o O Cristo celestial
o O Cristo exaltado
o O Cristo soberano
o O Cristo que prepara o caminho
o O Cristo intercessor
o O Cristo onipresente

Doutrina da Expiação


A expiação no Antigo Testamento
o A origem do sacrifício


Ordenado no céu



Instituído na terra

o A natureza do sacrifício
o A eficácia do sacrifício


A expiação No Novo Testamento
o A necessidade da expiação


A santidade de Deus



A pecabilidade do homem



A ira



A expiação

o A natureza da expiação


Expiação



Propiciação



Substituição



Redenção



Reconciliação

o A eficácia da expiação


Perdão da transgressão



Libertação do pecado



Libertação da morte



O dom da vida eterna



A vida vitoriosa

Doutrina da Salvação
o A Natureza da Salvação


Justificação, Regeneração e Santificação



Conversão

o A Justificação



Absolvição divina



Necessidade de salvação



A fonte de salvação : graça



O fundamento da salvação: a justiça de Cristo



Os meios da justificação: fé

o A Regeneração
o A Santificação


Separação



edicação



Purificação



Consagração



Serviço



Meios Divinos de santificação: sangue de Cristo, Espírito
Santo e Palavra de Deus



Perfeição relativa e absoluta: é absolutamente perfeito
aquilo que cumpre o fim para qual foi desginado

o A Segurança da Salvação


Calvinismo



Arminianismo



Equilíbrio Bíblico

Doutrina do Espírito Santo


A Natureza do Espírito Santo
o Os nomes : Espírito de Deus, Espírito de Cristo,
Conselheiro, Espírito da Promessa, Espírito da Verdade,
Espírito da Vida, Espírito de adoção
o Os símbolos: Fogo, Vento, Água, Selo, Azeite, Pomba



O Espírito Santo no Antigo Testamento
o O Espírito Criador
o O Espírito Dinâmico
o O Espírito Regenerador



O Espírito em Cristo

o Nascimento
o Batismo
o Ministério
o Crucificação
o Ressurreição
o Ascensão


O Espírito Santo na experiência humana
o Convicção
o Regeneração
o Habitação
o Santificação
o Revestimento de poder
o Glorificação



Os Dons do Espírito



O Espírito Santo na igreja

Doutrina das Últimas coisas
o A morte
o A ressurreição
o A Vida Futura
o O destino dos justos
o O destino dos ímpios
o A Segunda vinda de Cristo

