
23/04/17

1

Fundamentos Teológicos
Introdução à teológia sistemática

Introdução à Teologia Sistemática
• O que é Teologia Sistemática?
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• O que é Teologia Sistemática?

� Wayne Grudem define teologia sistemática desta forma: “Teologia sistemática é 
qualquer estudo que responda a pergunta ‘O que a Bíblia como um todo nos ensina 
hoje?’, acerca de qualquer tópico” (p. 1).

� Outros termos usados incluem doutrina e teologia dogmática
� Nós realmente precisamos estudar a Bíblia dessa forma? A teologia sistemática é 

algo que nós deveríamos tentar?
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• A teologia sistemática é sequer possível?  Em outras palavras, existe uma
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� Alguns argumentam que, pelo fato de que a Bíblia foi escrita por muitos autores

diferentes ao longo de muitos séculos, é portanto impossível chegar a uma teologia
unificada da Bíblia inteira. Se não há nenhuma unidade da Bíblia, como podemos
chegar a qualquer conclusão que seja sobre o que toda a Bíblia ensina em algum
assunto particular?
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• Quais são as razões porque não gostamos da Teologia Sistemática?
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A teologia sistemática é sequer
possível? É algo que devemos tentar?
[18] Então, Jesus aproximou-se deles e disse: “Foi-me dada toda a 
autoridade nos céus e na terra. [19] Portanto, vão e façam discípulos
de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo, [20] ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei
a vocês. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos.” 
(Mateus 28:18-20 NVI)

• O que está incluso na passagem “a tudo o que eu ordenei a vocês”?

A teologia sistemática é sequer
possível? É algo que devemos tentar?
[18] Então, Jesus aproximou-se deles e disse: “Foi-me dada toda a 
autoridade nos céus e na terra. [19] Portanto, vão e façam discípulos 
de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo, [20] ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei 
a vocês. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos.” 
(Mateus 28:18-20 NVI)

• O que está incluso na passagem “a tudo o que eu ordenei a vocês”?

[18] “Vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, 
desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. [19] Servi ao 
Senhor com toda a humildade e com lágrimas…Agora sei que nenhum 
de vocês, entre os quais passei pregando o Reino, verá novamente a 
minha face. [26] Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do 
sangue de todos. [27] Pois não deixei de proclamar-lhes toda a 
vontade (Almeida diz “conselho”) de Deus. (Atos 20:18-27)

• O que foi que Paulo não deixou de proclamar? 



23/04/17

5

Isso é algo que devemos tentar?
[11] E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, 
outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, [12] com o 
fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo
de Cristo seja edificado, [13] até que todos alcancemos a unidade da fé
e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, 
atingindo a medida da plenitude de Cristo. [14] O propósito é que não
sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas
ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e 
pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. (Efésios 
4:11-14)

• Qual é o propósito dos ofícios de ensino da igreja?

Isso é algo que devemos tentar?
[11] E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, 
outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, [12] com o 
fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo
de Cristo seja edificado, [13] até que todos alcancemos a unidade da fé
e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, 
atingindo a medida da plenitude de Cristo. [14] O propósito é que não
sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas
ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e 
pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. (Efésios 
4:11-14)

• Qual é o propósito dos ofícios de ensino da igreja?

• Qual é o oposto da maturidade?
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É possível? Unidade na Bíblia?
[1] Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado
para o evangelho de Deus, [2] o qual foi prometido por ele de antemão
por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, [3] acerca de seu
Filho, que, como homem, era descendente de Davi. (Romanos 1:1-3)

[21] Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, 
independente da Lei, da qual testemunham a Lei e os Profetas, [22] 
justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que 
crêem. (Romanos 3:21,22)

• O que havia sido prometido nas Santas escrituras?  O que é atestado pela lei 
e pelos profetas?

É possível? Unidade na Bíblia?
[25] Ora, àquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho
e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do 
mistério oculto nos tempos passados, [26] mas agora revelado e dado 
a conhecer pelas Escrituras proféticas por ordem do Deus eterno, 
para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe; [27] 
sim, ao único Deus sábio seja dada glória para todo o sempre, por
meio de Jesus Cristo. Amém. (Romanos 16:25-27)

• Paulo diz que há uma revelação de um mistério guardado em silêncio desde
os tempos passados. “Mas agora” foi revelado; agora nós sabemos e 
entendemos que mistério é este. O mistério é o evangelho de Jesus Cristo.  
Todo o Velho Testamento fala acerca de Jesus, mas Ele nunca foi
completamente compreendido até vir à Terra. Mas agora somos capazes de 
olhar para o Velho Testamento e ver o que sempre esteve lá, mas 
permanecia invisível. Então, Paulo acredita que há unidade na Bíblia. Mas 
não é só Paulo. Jesus também…  
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É possível? Unidade na Bíblia?
[25] Ele lhes disse: “Como vocês custam a entender e como demoram a 
crer em tudo o que os profetas falaram! [26] Não devia o Cristo sofrer
estas coisas, para entrar na sua glória?” [27] E começando por Moisés
e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em
todas as Escrituras. (Lucas 24:25-27)

• Por que Jesus criticou os discipulos no caminho de Emaús?
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crer em tudo o que os profetas falaram! [26] Não devia o Cristo sofrer 
estas coisas, para entrar na sua glória?” [27] E começando por Moisés 
e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em 
todas as Escrituras. (Lucas 24:25-27)

• Por que Jesus criticou os discipulos no caminho de Emaús?

• Há, sim, unidade na Bíblia e ela é centrada na revelação da glória de Deus 
em Jesus Cristo, o Messias. Tanto Paulo quanto Jesus dão testemunho da 
verdade de que toda a Bíblia é unida em nos apontar para Jesus. Portanto, 
podemos estar confiantes de que nosso esforço para estudar a teologia sistem
ática é possível.
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Confissão de Fé dos Presbíteros da CH
• A ideia da Confissão de Fé dos Presbíteros da CH é de ter uma fronte unida 

em que os líderes da igreja tentam preservar a unidade da igreja por meio da 
sã doutrina. Os presbíteros da CH estão unidos nessa confissão, de baixo da 
Palavra de Deus. Esta confissão foi aprovada em 2016. 

Confissão de Fé dos Presbíteros da CH
• A ideia da Confissão de Fé dos Presbíteros da CH é de ter uma fronte unida 

em que os líderes da igreja tentam preservar a unidade da igreja por meio da 
sã doutrina. Os presbíteros da CH estão unidos nessa confissão, de baixo da 
Palavra de Deus. Esta confissão foi aprovada em 2016. 

• Este curso bíblico seguirá a estrutura e tópicos da Confissão de Fé. O nosso 
desejo é que você confirma conosco, nas Escrituras, que as verdades 
colocadas na Confissão de Fé são resumos apropriados de “todo o conselho de 
Deus”. Nossa esperança e que isto seja só o início do seu estudo da Palavra 
de Deus e do seu próprio crescimento no conhecimento de Deus. 
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Confissão de Fé dos Presbíteros da CH
15.1 Nós não cremos que todos os pontos desta confissão de fé têm o mesmo 
peso, sendo alguns mais essenciais, outros menos. Nós não cremos que alguém 
deva acreditar em todas as partes desta confissão de fé para que seja salvo.

• O que, no seu pensamento, são pontos de doutrina “mais essenciais” ou 
“menos essenciais”?

• Se alguns pontos são menos essenciais, porque estudá-los? (2 Ti 3:16-17)
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peso, sendo alguns mais essenciais, outros menos. Nós não cremos que alguém 
deva acreditar em todas as partes desta confissão de fé para que seja salvo.

• O que, no seu pensamento, são pontos de doutrina “mais essenciais” ou 
“menos essenciais”?

• Se alguns pontos são menos essenciais, porque estudá-los? (2 Ti 3:16-17)

15.2 Nosso objetivo não é descobrir o mínimo em que se pode acreditar, mas ao 
contrário, abraçar e ensinar “toda a vontade de Deus”. Nosso objetivo é 
encorajar um sincero apego à Bíblia, à totalidade da sua verdade e à glória de 
seu Autor. Nós cremos que uma doutrina Bíblica firma os santos em meio aos 
ventos de confusão e fortalece a igreja enquanto enfrenta os grandes sistemas 
de falsa religião e secularismo. Nós cremos que a virtude suprema do amor é 
alimentada pelo alimento sólido de uma doutrina centrada em Deus. E nós 
cremos que a missão da Comunidade Horizonte é sustentada em uma 
atmosfera de satisfação e conhecimento profundo de Deus. 
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Confissão de Fé dos Presbíteros da CH
15.3 Nós cremos que a unidade na igreja  é melhor servida, não ao encontrar o 
menor denominador comum doutrinário, mas ao elevar o valor da verdade. 
Quando definimos os parâmetros doutrinários da igreja e buscamos a unidade 
que vem da verdade, mostramos ao mundo como os cristãos conseguem amar 
uns aos outros  além das diferenças, sem precisar removê-las.

• Por que é importante que as igrejas buscam tanto a verdade quanto a 
unidade?

Confissão de Fé dos Presbíteros da CH
15.4 Nós não reivindicamos infalibilidade para esta confissão de fé e estamos 
abertos para aperfeiçoamento e correção pelas Escrituras. Contudo, nós nos 
apegamos firmemente a essas verdades como as vemos e convidamos outros 
para buscar as Escrituras a fim de verificar se assim lá se encontram. 

• Por que você acha que colocamos este parágrafo na confissão?
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• A Bíblia e somente a Bíblia é infalível e serve como nossa autoridade. A 
Confissão de Fé dos Presbíteros da CH é uma representação do nosso 
entendimento das Escrituras. Portanto, se alguém nos mostrar por meio da 
Bíblia que o nosso entendimento está incorreto, os presbíteros estarão 
prontos para nos conformar à verdade. Este documento é simplesmente uma 
tentativa de resumir o nosso entendimento bíblico de uma forma correta e 
sistemática. 
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• A Bíblia e somente a Bíblia é infalível e serve como nossa autoridade. A 
Confissão de Fé dos Presbíteros da CH é uma representação do nosso 
entendimento das Escrituras. Portanto, se alguém nos mostrar por meio da 
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prontos para nos conformar à verdade. Este documento é simplesmente uma 
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• Como podemos evitar o estudo de teologia de uma forma meramente 
intelectual?


