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IMERSÃO TEOLÓGICA
AS ESCRITURAS, O HOMEM, OS ANJOS
DOUTRINA DAS ESCRITURAS
Texto 1 - [14 Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado,
sabendo de quem o aprendeste 15 e que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que
podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. 16 Toda a Escritura é
inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação
na justiça, 17 a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para
toda boa obra. 2 Timóteo 3]


As verdades que informam o homem como passar da terra para o céu devem ter sido
envidas do céu a terra. Em outras palavras, o homem precisa de uma REVELAÇÃO. Dessa
revelação é de se esperar que Deus concedeu uma revelação de sim mesmo.



INSPIRAÇÃO – a influência sobrenatural do Espírito de Deus sobre a mente humana, pela
qual os profetas, os apóstolos e escritores sacros foram habilitados para exporem a verdade
divina sem nenhuma mistura de erro. É o poder inexplicável que o Espirito Divino exerce
sobre os autores das Escrituras, em guia-los até mesmo no emprego correto das palavras e
em preserva-los de todo erro bem como de qualquer omissão.



Texto 2 - [19 Temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em
atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a
estrela da alva nasça em vosso coração, 20 sabendo, primeiramente, isto: que nenhuma
profecia da Escritura provém de particular elucidação; 21 porque nunca jamais qualquer
profecia foi dada por vontade humana; entretanto, homens [santos] falaram da parte de
Deus, movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1]



A inspiração é divina conforme definida por Paulo é a forte inspiração espiritual de Deus
sobre os homens capacitando-os a expressarem a verdade; é Deus falando pelos homens
por conseguinte o Antigo Testamento é a Palavra de Deus, é como se o próprio Deus
houvesse falado cada palavra do livro. As escrituras são o resultado da divina inspiração
espiritual da mesma maneira em que o falar humano é efetuada pela respiração da boca do
homem.



Podemos dizer que a declaração de Pedro revela que o ESPIRITO SANTO estava presente
duma maneira especial e milagrosa sobre os escritores das Escrituras, revelando-lhes a
verdade que antes não conheciam e guiando-os também no registro dessas verdades e dos
acontecimentos, dos quais eram testemunhas oculares, de maneira que as pudessem
apresentar com exatidão substancial ao conhecimento de outrem.



Com o passar dos tempos, a igreja teve de enfrentar doutrinas e opiniões erradas e
defeituosas e por conseguinte se viu obrigada a cercar as doutrinas certas e protegê-las com
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definições. Deste processo de definições exatas e detalhadas surgiram os CREDOS. As
declarações doutrinarias ocuparam uma parte importante e necessária na vida da igreja e
construíram impedimento a seu progresso unicamente quando uma aquiescência formal a
essas doutrinas veio a substituir a viva fé.


A doutrina da inspiração como e apresentada na palavra é RELATIVAMENTE SIMPLES,
mas o surgimento de ideias errôneas criou a necessidade de proteger a doutrina certa com
definições completas e detalhadas. Contra certas teorias é necessário afirmar que a
inspiração das escrituras é a que se segue.



Deus fala ao homem, pelo homem, com o homem, a favor do homem. Isso é difícil de
explicar
Texto 3 - [12 Porque a palavra de Deus é viva, e eficaz, e mais cortante do que qualquer
espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas,
e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. 13 E não há criatura que
não seja manifesta na sua presença; pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e
patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Hebreus 4]



O antigo Testamento declara-se escrito sob uma inspiração especial de Deus. A expressão
“e Deus disse”, ou equivalente, é usada mais de 2600 vezes. A história, a lei, os Salmos e
as profecias são declarados escritos por homens sob inspiração especial de Deus. Cristo
mesmo sancionou o Antigo Testamento, citou-o e viveu em harmonia com os seus ensinos.
Ele aprovou a sua veracidade e autoridade. E o mesmo o fizeram os apóstolos. Pedro parece
colocar Paulo e as Epistolas no mesmo nível dos livros do Antigo Testamento e Paulo e os
demais Apóstolos afirmam falar com autoridade Divina.
Texto 4 - [27 E, começando por Moisés, discorrendo por todos os Profetas, expunha-lhes
o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Lucas 24]
Texto 5 - [4 Pois tudo quanto, outrora, foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de
que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Romanos 15]



SUA UNIDADE - Contendo 66 livros, escritos por uns quarenta diferentes autores, num
perido de mais ou menos mil e seiscentos anos, abrangendo uma variedade de tópicos, ela,
no entanto, demonstra uma unidade de tema e propósito que só se explica como tendo ela
uma mente diretriz. A bíblia pode ser lida centenas de vezes sem se poder sondar suas
profundezas ou sem que se perca o interesse do leitor. A assombrosa circulação, estando já
traduzida em milhares de idiomas e dialetos e lida em todos os países do mundo.



O TEMPO NÃO AFETA – é um dos livros mais antigos do mundo e ao mesmo tempo o
meia moderno. A alma humana nunca pode dispensar. O pão é um dos alimentos mais
antigos e ao mesmo tempo o mais moderno. Enquanto os homens tiverem fome desejarão
pão para o corpo; enquanto anelarem por Deus e as coisas eternas, desejarão a Bíblia.

3
Texto 6 - [3 O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, 4 não o
encobriremos a seus filhos; contaremos à vindoura geração os louvores do SENHOR, e o seu
poder, e as maravilhas que fez. Salmo 78]
Texto 7 - [165 Grande paz têm os que amam a tua lei; para eles não há tropeço. Salmo
119]
“SENTE-SE” QUE SÃO INSPIRADAS


A bíblia apela ao nosso conhecimento pessoal de maneira que sentimos sua origem divina.
Deus na sua palavra, é a única testemunha fidedigna a si mesmo: da mesma maneira a sua
Palavra não achará crença verdadeira nos corações dos homens enquanto não for selada
pelo testemunho do Espírito Santo. O mesmo Espírito que falou pelos profetas deve entrar
em nossos corações para convencer-nos de que esses profetas fielmente entregaram a
mensagem que Deus lhes confiara.
Texto 8 - [1 Eis que a mão do SENHOR não está encolhida, para que não possa salvar; nem
surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Isaias 59]
Texto 9 - [15 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,
I Pedro 3]
Texto 10 – [20 Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Atos 19]
A DOUTRINA DO HOMEM



Se faz necessário conhecer bem o homem para que se aprofunde na relação entre o ele e
Deus. Precisamos conhecer como se constitui o homem e os poderes essenciais que possui.
Tudo que pudermos conhecer do homem nos servirá para o estudo de sua relação com
Deus.



A CONSTITUIÇÃO DO HOMEM - Compõe-se o homem de corpo e alma e espirito. Esta
divisão constituição do homem é mais geralmente observada na vida.



O CORPO - é o instrumento, o tabernáculo, a oficina do espírito. É o meio pelo qual ele
se manifesta e age no mundo material. O corpo é o órgão dos sentidos. É o laço que une o
espirito ao mundo material.
 O ESPIRITO - foca sua relação com Deus e a alma com as coisas terrenas.
Texto 1 - [23 O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo; e o vosso espírito, alma e
corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.
I tessalonicenses 5:23]
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Em alguns momentos os textos sagrados parecem apresentar alma e espirito como sendo
uma só coisa. O corpo foi tirado da terra, o corpo é pó, o corpo é criação de Deus. Deus
usou a matéria já existente para a criação do homem.



A relação entre o corpo e alma é muito intima. As vezes uma notícia desagradável faz o
espirito mergulhar na tristeza. Por outro lado a boa notícia enche o corpo de alegria
indescritível.



O ESPIRITO é criação de Deus. O espirito é imaterial e invisível. Habita no corpo e age
por meio dele, não se submete naturalmente a uma análise, como o corpo, pelo que pelo
que só nos é possível julgá-lo pelas suas manifestações.
Texto 2 - [7 Então, formou o SENHOR Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas
narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Genesis 2].



O espirito(alma) possui três modos de proceder. O intelecto, a afeição e a vontade. É ao
intelecto que o homem deve a sua faculdade de julgar, recordar, imaginar e raciocinar; à
afeição, a de sentir dor, prazer, ódio, etc; e à vontade ele deve a faculdade de escolher,
rejeitar isto e aceitar aquilo, e seguir o seu destino, pondo em pratica as deliberações
tomadas.
É NO ESPIRITO QUE ENCONTRAMOS A GRANDE DIFERENÇA
ENTRE OS HOMENS E OS IRRACIONAIS.



O HOMEM - Reconhece a existência da lei moral, tem uma natureza religiosa, Escolhe um
alvo, A vida humana é muito mais intensa, O homem ouve, fala, lê, pensa, escreve,
desenvolve as artes e as ciências em geral. O homem é semelhante a Deus.



É interessante notar que os atributos que aproximam o homem de Deus são os mesmos que
os distinguem dos irracionais.



A consciência própria, a direção própria o poder de pensar, querer e amar pertencem
exclusivamente ao espirito (alma).
Texto 3 - [27 criou Deus, pois o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou; homem
e mulher os criou. Genesis 1]



O homem foi criado bom. Todas as suas tendências eram boas, todos os sentimentos do
seu coração inclinavam-se para Deus. NISTO CONSISTIA SUA SEMELHANÇA
MORAL. PERDEU ESSA SEMELHANÇA QUANDO CAIU NO PECADO.



O home é também imortal, ou seja destinado a viver para sempre. O ESPIRITO tem si
todos os elementos para uma vida sem fim.
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CONSIDEREMOS AGORA ALGUMAS RAZÕES POR QUE
CREMOS NA IMORTALIDADE DO HOMEM


A crença na continuação do espirito depois de sua separação do corpo há existido desde os
primeiros tempos.



Porque Deus criou o homem a sua imagem, se esta vida terrena encerra tudo? Não haveria
razão para isso se não houvesse nada além desta vida. O fato de haver Deus nos criado a
sua imagem basta para provar que somos mais do que os irracionais e que a nossa alma é
imortal. A NATUREZA DE DEUS sustenta a doutrina da imortalidade



Foi com a vinda de Jesus que a doutrina da imortalidade chegou a plenitude de luz.
Texto 4 - [1 Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da
parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna, nos céus. 2 E, por isso, neste
tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial; 3 se,
todavia, formos encontrados vestidos e não nus. 4 Pois, na verdade, os que estamos neste
tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para
que o mortal seja absorvido pela vida. 5 Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para
isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. 6 Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo
que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor; 7 visto que andamos por fé e não pelo
que vemos. 8 Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar
com o Senhor. 9 É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para
lhe sermos agradáveis. 2 Coríntios 5]


A ressurreição de Cristo confirmou também a doutrina da imortalidade do homem. Os
discípulos viram Jesus resistir e vencer a morte, isto alicerçou mais solidamente a crença e
a esperança que eles tinham na imortalidade da alma.



Assim também Deus é o criador de cada indivíduo por intermédio dos pais. A raça humana
é uma unidade, quer fisicamente quer espiritualmente. Este é uma das verdades mais
gloriosas de que trata a teologia sistemática. Na raça, todos padecem por causa de um; e
graças a Deus um pôde padecer por todos. Na raça temos a base para a irmandade universal.
Ninguém vive somente para si ou morre para si.
A DOUTRINA DOS ANJOS



Ao nosso redor há um mundo de espíritos, muito mais populoso, mais poderosos e de
maiores recursos do que o nosso próprio mundo visível de seres humanos. Bons e maus
espíritos dirigem os passos em nosso meio. Passam de um lugar para outro com a rapidez
de um relâmpago e com movimentos imperceptíveis. Eles habitam os espaços ao redor de
nós. Sabemos que alguns deles se interessam pelo nosso bem estar; outros, porem estão
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interessados em fazer-nos o mal. Escritores inspirados fazem-nos descortinar uma visão
desse mundo invisível a fim de que possamos ser, tanto confortados como admoestados.


SUA NATUREZA - Os anjos são criaturas, isto é seres criados. Foram feitos do nada pelo
poder de Deus. Não conhecemos a época exata de sua criação, porem sabemos que antes
que aparecesse o homem eles já existiam havia muito tempo e que a rebelião daqueles sob
satanás se havia registrado deixando duas classes - os anjos BONS e os anjos MAUS.
Sendo eles criaturas recusam a adoração e ao homem por sua própria parte, é proibido
adorá-los.



[10 Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faças isso;
sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus; adora a Deus. Pois
o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Apocalipse 19]



ESPÍRITOS - Os anjos são descritos como espíritos, porque diferentes dos homens, eles
não estão limitados as condições naturais e físicas. Aparece e desaparecem à vontade, e
movimentam-se com uma rapidez inconcebível sem usar meios naturais. Apesar de serem
puramente espíritos, tem o poder de assumir a forma de corpos humanos a fim de tornar
visível sua presença aos sentidos do homem.



IMORTAIS - Não estão sujeitos a morte. Lucas 20:34



NUMEROSOS - as escrituras ensinam que o seu número e muito grande. Seu criador e o
mestre é descrito como o Senhor dos Exércitos. Daniel 7:10



ASSEXUADOS - os anjos sempre são descritos como varões, porem na realidade não tem
sexo, não propagam a sua espécie. Lucas 20:34

 POSSUEM UMA HIERARQUIA – Efésios 1:20
 ARCANJO - Miguel é mencionado como arcanjo, o anjo principal. Judas 9; Ele aparece
como o anjo protetor da nação israelita. Daniel. A maneira pela qual Gabriel e mencionado,
também indica que ele é de uma classe muito elevada. Esta diante da presença de Deus e a
ele são confiadas as mensagens de mais elevada importância com relação a reino de Deus.
Apocalipse 12:7


ANJOS ELEITOS - São provavelmente aqueles que permaneceram fiéis a Deus durante a
rebelião de satanás.



ANJOS DAS NAÇÕES – a bíblia fala do príncipe da pérsia que possivelmente era um
anjo.

7


OS QUERUBINS - Parecem ser uma classe elevada de anjos relacionados aos propósitos
retributivos e redentores de Deus, para com o homem. Eles são descritos como tendo rostos
de leão, de homem, de boi e de águia, e isto sugere que representam uma perfeição de
criaturas – força de leão, inteligência de homem, rapidez de águia e serviços semelhante
ao que o boi presta. Essa composição de formas e sua aproximação de Deus asseguram que
a própria criação ser libertada do cativeiro da corrupção. Genesis 3:24.



SEU CARÁTER - Os anjos são obedientes, Cumprem os seus encargos sem questionar ou
vacilar. Mateus 6:10



REVERENTES - Sua atividade mais elevada é a adoração a Deus. Neemias 9:6.



MANSOS - Não abrigam ressentimentos pessoais, nem injuriam os seus opositores. 2
Pedro 2:2



PODEROSOS - São magníficos em poder. Salmo 103:20.



SANTOS - Sendo separados por Deus e para Deus são santos anjos. Apocalipse 14:10



AGENTES DE DEUS. São mencionados como executores dos pronunciamentos de Deus.



MENSAGEIROS DE DEUS - Anjo significa literalmente mensageiro. Por meio dos anjos
Deus envia :anunciações, advertências, instrução, encorajamento, revelação.



SERVOS DE DEUS - Enviados para o serviço a favor daqueles que hão de herdar a
salvação, para sustentar, para preservar apocalipse, para resgatar, para interceder para
servir aos justos depois da morte. As promessas de ajuda por parte dos anjos são
suficientemente numerosas para proverem uma fonte de ânimo para todos os cristãos.



[14 Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão
de herdar a salvação? Hebreus 1]



SATANÁS - Sua origem – (Ezequiel) A atual concepção de diabo teve sua origem na
mitologia pagã e não na bíblia. Satanás era originalmente lúcifer (o que leva a luz), o mais
glorioso dos anjos. Orgulhosamente aspirou ser como o altíssimo e caiu em condenação.
Através da descrição da queda do diabo os profetas advertiram os reis daquela espoca
sobre qual seria o seu destino se reivindicassem adoração. Se Deus julgou os anjos como
não julgaria qualquer rei que tentasse usurpar o seu lugar? Como castigo, foi lançado fora
do céu juntamente com um grupo de anjos que ele havia alistado na rebelião. Apocalipse
12:7]


[12 Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva! Como foste lançado por terra,
tu que debilitavas as nações! 13 Tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu; acima das
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estrelas de Deus exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas
extremidades do Norte; 14subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao
Altíssimo. 15 Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do
abismo. Isaias 14]
 SEU CARÁTER - Satanás significa literalmente adversário e descreve seus intentos
maliciosos e persistentes de obstruir os propósitos de Deus. Ele tentou destruir a Igreja
interiormente através dos falsos ensinos e exteriormente através da perseguição. Quando
se cumpriu o tempo, o redentor veio ao mundo, e o malvado Herodes planejou mata-lo;
porém mais uma vez Deus prevaleceu e o plano de satanás fracassou. No deserto Jesus
derrota satanás quanto tenta desvia-lo do seu proposito mas ele foi derrotado. Esse
conflito secular


DIABO – significa literalmente caluniador. Calunia tanto a Deus como ao homem.



DESTRUIDOR - O sentido da palavra é Apollyon no grego, Abaddon no hebraico. Cheio
de ódio contra o criador e suas obras, ele desejava estabelecer-se a si mesmo como o deus
da destruição.
[11 e tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é
Abadom, e em grego, Apoliom. Apocalipse 9]



SERPENTE - A antiga serpente, agente usado para ocasionar a queda do home.
Apocalipse 12:9.



TENTADOR - Satanás tenta os homens com o propósito malicioso de destruí-los.



PRÍNCIPE DESTE MUNDO - Sugere sua influência sobre a sociedade organizada fora
ou a parte da influência da vontade de Deus. Fama, prazer e bens.



SUA ATIVIDADE - Perturba a obra de Deus, opõe-se ao evangelho, domina e laça os
ímpios, tenta os santos de Deus, é presunçoso, orgulhoso, maligno, astuto, enganador,
fero e cruel.



A ESFERA DE ATIVIDADES - Não se limita aos ímpios e depravados. Seus agentes de
fazem passar por ministros de justiça. Tenta se misturar a igreja para destruí-la



O MOTIVO DAS SUAS ATIVIDADES - porque aborrece a imagem de Deus em nós.
Ele odeia a própria felicidade para a qual estamos destinados porque ele mesmo a perdeu
para sempre.



AS RESTRIÇÕES DAS SUAS ATIVIDADES - Não pode tentar, afligir, matar nem
tocar no crente sem a permissão de Deus.
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SEU DESTINO - derrota final total.



[9 E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama diabo e Satanás, o
sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra, e, com ele, os seus
anjos. Apocalipse 12]



ESPÍRITOS MAUS - Anjos decaidos (demônios) - Foram criados perfeitos e sem pecado
e dotados de livre escolha. Sob a direção de satanás muitos pecaram e foram lançados
fora do céu. O pecado no qual eles e seu chefe caíram foi o orgulho.



Todas as relações da raça humana com satanás tem por objetivo enganar e arruinar,
afastando a nossa mente de Deus e induzindo-nos a infringir suas leis, e trazer sobre nós
o seu desagrado. Satanás tenta tomar o lugar único da adoração a Deus.

