Doutrinas 2- Aula 01
SER HUMANO
Harmatiologia é o estudo do pecado;
Harmatiologia e antropologia- Estudo do ser humano;
É importante nós entendermos essa doutrina, pois não terá sentido crermos na Bíblia;
1. O ser humano foi criado a IMAGEM E SEMELHANÇA DE DEUS, com as características
de Deus;

Criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou; homem e mulher os
criou.(Gn 1:27)
Eu disse: vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo. (Sl 82:6)
 O ser humano não possui a plenitude de Deus. O homem com a plenitude de Deus
chama-se Jesus Cristo;
 O ser humano é formado de corpo, alma e espírito;
 Muitos creem que o homem veio a partir da evolução, então o ser humano não seria a
imagem e semelhança de Deus;
 Então o ser humano seria descendente de uma célula (tipo ameba);
 Não tem como o crente caminhar junto com a teoria da evolução;
 Os ateus não querem saber de Deus, pois não querem que ninguém mande em suas
vidas;
 Por isso o grande índice de ateísmo e anarquismo;
 Se Deus nos criou, então nós estamos em dívida com Ele;
Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe.Eu te louvo porque me fizeste de
modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas! Disso tenho plena certeza.Meus ossos não
estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da
terra.Os teus olhos viram o meu embrião; todos os dias determinados para mim foram escritos no teu
livro antes de qualquer deles existir. (Sl 139:13-16)

 Deus criou o ser humano de uma forma fantástica, pois sabia que um dia iria morar no
ser humano, na pessoa de Cristo;

DEUS QUER QUE NÓS TENHAMOS UM RELACIONAMENTO
ÍNTIMO COM ELE, MAS ISSO ELE NÃO PODE NOS FORÇAR!
2. Deus colocou a IMORTALIDADE (ETERNIDADE) NO CORAÇÃO DO HOMEM;

Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela
eternidade; mesmo assim este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez.
(Ec 3:11)

 O ser humano não será extinto;
E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no Reino de Deus com um só
olho do que, tendo os dois olhos, ser lançado no inferno,onde ‘o seu verme não morre, e o fogo
não se apaga’. (Mc 9:47-48)
 Para as testemunhas de Jeová os pecadores serão extintos;
 A Bíblia nos ensina que o espírito não morre, então essa é a nossa preocupação, com
vidas que poderão viver eternamente separadas de Deus;
 Por isso o alerta aos pais que decidem ter filhos, pela responsabilidade espiritual dessas
vidas;
 Os pais precisam entender que é normal as diferenças, os conflitos e diferenças dentro do
casamento, já que o pecado entrou em nossas vidas;

De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que
guerreiam dentro de vocês? (Tg 4:1)
 Os pais precisam pensar bem em relação ao divórcio, pois comprometem seriamente a
eternidade de seus filhos;
 Devemos entender que o alvo de Satanás não é o casal, mas sim o de colocar os filhos no
inferno, eternamente separados de Deus;
 Dessa forma os pais devem aprender a se tratar de forma civilizada até os filhos
alcançarem a maturidade e idade adulta;
 Por esse motivo precisamos a cada dia, a cada oportunidade de não deixar de falar do
amor de Deus para as pessoas, pois um dia terão dois caminhos, céu ou inferno;
3. Deus tem dado ao ser humano LIVRE ARBÍTRIO (poder de escolha);
 Em Gn 3- Deus deu ao homem o livre arbítrio; No novo testamento- Todo que quiser
venha e beba da água da vida; Em apocalipse- Aquele que tiver sede venha; Então existe
livre arbítrio;

E o Senhor Deus ordenou ao homem: "Coma livremente de qualquer árvore do
jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia
em que dela comer, certamente você morrerá". (Gn 2:16-17)
 Os calvinistas extremos não acreditam no evangelizar, pois creem que Deus já
predestinou as pessoas que irão para o céu e inferno;
 Isso não bate bem, pois existem passagens que nos falam que não é da vontade de Deus
que nenhuma alma pereça;
 Deus é um Deus de amor e amor não força;

Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. (1Jo 4:8)

 Não podemos esquecer de que amor é uma DECISÃO!

Nisto conhecemos o que é o amor: Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos
dar a nossa vida por nossos irmãos. (1Jo 3:16)
 A Bíblia nos ensina que Deus nos amou quando ainda éramos imundos, pecadores; e
Deus decidiu nos amar;
 A nossa missão como cristãos é apresentar a oportunidade de escolha às pessoas que
ainda não ouviram da verdade que salva; Benção ou maldição; Paraíso ou lago de fogo;
 A nossa missão na terra é a de evangelizar pessoas, de apresentar o plano de salvação;

Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a
necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o evangelho! (1Co 9:16)
 É importante saber evangelizar, pois essa é a nossa missão aqui na terra;

Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e
do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E
eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos". (Mt 28:19-20)
4. O ser humano DECIDIU PECAR (Negar a Deus);
 Em Gn 3- O ser humano decidiu desobedecer a Deus;

Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos
olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto,
comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. (Gn 3:6)
 E assim é a nossa vida também; nós também temos que tomar cuidado com as decisões
que tomamos na vida, principalmente em relação à VIDA ESPIRITUAL;
ATENÇÃO! CUIDADO!
Sansão decidiu não ter controle em suas emoções; Moisés decidiu bater na rocha e não
entrou na TERRA PROMETIDA; Saul decidiu desobedecer a Deus; Judas decidiu trair
Jesus;
 Josué pede que o povo decida qual caminho queriam seguir

Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se
aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos
amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas, eu e a minha família serviremos
ao Senhor". (Js 24:15)

 Jesus nos ensina que Maria escolheu melhor do que Marta

Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado, onde certa
mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada
aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com
muito serviço. E, aproximando-se dele, perguntou: "Senhor, não te importas que
minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude! "
Respondeu o Senhor: "Marta! Marta! Você está preocupada e inquieta com
muitas coisas; todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e
esta não lhe será tirada". (Lc 10:38-42)
DEVEMOS ENTENDER QUE NOSSAS DECISÕES PODEM AFETAR TODA NOSSA
ETERNIDADE!

5. O pecado entrou em nossas vidas através do PECADO ORIGINAL (primeiro casal);
Vamos falar agora de uma doutrina que é essencial para a sua fé. Essa doutrina nos caracteriza como igreja,
como Batistas.
O pecado original. Questão de prova que você precisa saber. O que é o pecado original? O pecado onde
Adão e Eva desobedeceram a Deus. Nós temos aqui 2 textos, abra a sua Bíblia comigo:

Como está escrito: "Não há nenhum justo, nem um sequer;Romanos 3:10
Por que não há justo? Por causa do pecado de Adão e Eva, no início da criação. Vamos ler a segunda
passagem, dando destaques para algumas partes

Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem (Quem é esse
homem? ADÃO), e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens,
porque todos pecaram; pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo (...)
Romanos 5:12-21
Em casa você também pode ler com calma, porque nessa passagem também se baseia a doutrina do pecado
original.
 No início só existia uma lei que era a da árvore no meio do jardim, a árvore do bem e do mal;
Lá no jardim não existia pecado e nem a morte, na humanidade, na terra, no coração do homem.
Quando o pecado entrou no mundo? Quando Adão desobedeceu a ordem expressa de Deus. Qual era a
ordem? Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse foi o marco do pecado no coração do
homem. O PECADO ENTROU NO MUNDO, ELE FAZ PARTE AGORA DA VIDA HUMANA.
PODEMOS CONLUIR ENTÃO QUE:



O ser humano se tornou pecador através do pecado de Adão;
O primeiro homem passou o pecado para todos os seus descendentes;

Vamos usar um exemplo comum na humanidade: a MENTIRA.
E nesse momento, quero chamar aqui no palco, o bacharel do curso de Mentiraaaa, FULANO DA SILVA
(exemplo) !!! Uma salva de palmas para o FULANOOO!!!
Você já mentiu? Quem já mentiu aqui levanta a mão. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você fez curso
de mentira? Pós-graduação? Mestrado? E o seu filho, você já matriculou ele na escola da Mentira? Não, não.
Pelo pecado, as portas se abriram para a morte. Um trouxe o outro.
Agora, essa é a realidade do ser humano. A morte veio a todos os homens.
Você pode me dizer assim:
 A lei de Moisés só veio 1000 anos depois de o pecado existir;
Sim, mas o problema já está solucionado quando Paulo fala em Romanos 2:15 (anote essa referência) que a lei
de Deus é gravada no coração do homem, pra que ninguém pudesse se achar indesculpável. Todos nós
carregamos a culpa do pecado.




As leis colocadas no Velho Testamento serviram para que o ser humano fosse processado;
O objetivo da lei era de mostrar que o ser humano era culpado e condenável;
A mesma regra que levou todos ao pecado é a mesma regra que nos leva á salvação;

6. O ser humano se tornou OBJETO DA IRA DE DEUS;
Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a morte de
seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida!
Romanos 5:10


Nós nos tornamos inimigos de Deus; alvos da sua ira.

Quem aqui já fez alguma besteira dentro de casa que já deixou os pais chateados? Volta aí no tempo rapidinho.
Você pode ter até esquecido, mas você lembra da peia, não lembra? Já pegaram uma peia segura do pai e da
mãe?

7. Nos tornamos objetos do AMOR DE DEUS;
"Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o que nele
crer não pereça, mas tenha a vida eterna.João 3:16
O amor de Deus é persistente.

8. O ser humano PODE SE TORNAR FILHO DE DEUS;
Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se
tornarem filhos de Deus,João 1:12




ATRAVÉS DA OBRA DE JESUS NA CRUZ nós podemos nos tornar filhos de Deus;
Em Gênesis temos a genealogia do ser humano até Adão, ou seja, já nascemos separados de Deus;
Nós já nascemos condenados por causa de Adão, o filho desobediente de Deus;

Quando você entrega a sua vida pra Jesus, ele tira os seus pecados, e Ele te transforma em filho.

9. O ser humano pode viver PARA SEMPRE COM DEUS OU AFASTADO DA
PRESENÇA DE DEUS;
Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da
majestade do seu poder.2 Tessalonicenses 1:9
Esse versículo é um alerta. Você estará para sempre com Deus ou para sempre longe de Deus.
Abrindo um parêntese para falar. A sua alma é eterna, então ela vai viver para sempre. Os adventistas
históricos, por exemplo, creem que a alma humana vai ser evaporada (DOUTRINA DA ANIQUILAÇÃO DA
ALMA), e falam de uma outra forma que a “alma vai entrar em sono eterno”. Qual o objetivo dessa doutrina se
não tem o porvir? A parte em que eu me encontro com Deus?

Paulo diz “o viver é Cristo e o morrer é lucro”. Que lucro você vai ter se não tem o depois?

SALVAÇÃO

Por que há necessidade de salvação?
1. Três questionamentos;
 Por que o homem precisa ser salvo?
 Por que essa busca pela religião a 6000 anos?
 Por que milhares de religiões no mundo?

2. Comentário sobre religião;

RELIGIÃO É UMA TENTATIVA DE RELIGAR O SER HUMANO A DEUS
3. Desconectados de Deus;
 A humanidade já entendeu que está desconectada de Deus
SOMOS COMO UM CELULAR, UM DIA FOMOS CARREGADOS, MAS PELA
ENTRADA DO PECADO EM NOSSAS VIDAS, UM DIA ESSA BATERIA VAI
DESCARREGAR, POIS NÃO ESTAMOS MAIS CONECTADOS NA FONTE DE VIDA,
QUE É DEUS

4. Relação do ser humano e Deus;
 A humanidade já entendeu que está desconectada de Deus
 O ser humano foi feito para Deus

Criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou; homem e mulher os
criou. (Gn 1:27)
5. Relação do ser humano e VIDA; Ateísmo e Queda;
 Por que existe essa necessidade na vida do ser humano?
 No ateísmo há a necessidade de se anular essa necessidade de Deus na vida do ser
humano.

Pois em ti está a fonte da vida; graças à tua luz, vemos a luz. (Sl 36:9)

6. O ser humano não morreu de uma hora para outra;
 A necessidade da salvação vem por causa da queda do homem, lá no jardim do
Éden
mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela
comer, certamente você morrerá". (Gn 2:17)
 O ser humano não morreu instantaneamente, ele foi expulso do jardim

7. Não é somente morte física (corpo, alma e espírito),
 A morte física é apenas uma consequência da morte verdadeira

Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e
corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.
(1Ts 5:23)
Palavras de Jesus:

Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma.
Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no
inferno. (Mt 10:28)
8. Separação (longe de Deus);
 Quando o homem se separou de Deus, consequentemente ele foi se distanciando da
vontade de Deus, como nos dias de Noé
O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação
dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. (Gn 6:5)

O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: "Nunca mais
amaldiçoarei a terra por causa do homem, POIS O SEU CORAÇÃO É
INTEIRAMENTE INCLINADO PARA O MAL DESDE A INFÂNCIA. E nunca
mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. (Gn 8:21)
9. Relação entre morte e desobediência;
A MORTE ACONTECEU NA VIDA DO SER HUMANO QUANDO ESTE DECIDIU
DESOBEDECER A DEUS

Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo
pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos
pecaram; (Rm 5:12)

10. Separação eterna;
 E Deus nos ensina que essa separação é eterna
"E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna". (Mt 25:46)
Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo
daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. (Mt 10:28)
Se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que, tendo as duas
mãos, ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga,onde o seu verme não morre, e o fogo não
se apaga.e se o seu pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que, tendo
os dois pés, ser lançado no inferno.Onde o seu verme não morre, e o fogo não se apaga.E se o
seu olho o fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no Reino de Deus com um só olho do
que, tendo os dois olhos, ser lançado no inferno,onde ‘o seu verme não morre, e o fogo não se
apaga’. (Mc 9:43-48)
Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais miraculosos em
nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a
imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. (Ap 19:20)
Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade
sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos — o lugar deles será no
lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte". (Ap 21:8)
11. Queda- castigo eterno (inferno/lago de fogo);
 Precisamos de salvação por causa da queda do homem, que vai nos levar ao castigo
eterno de Deus, o inferno, o lago de fogo

O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos
que neles havia; e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a
morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte.
Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de
fogo. (Ap 20:13-15)

12. Somos a imagem de Deus/ Deus é justo/ céu ou inferno;
 Fomos criados a imagem e semelhança de Deus e Deus é justo. E essa justiça virá
um dia na vida do ser humano (céu ou inferno)

Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o
próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com
eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos
com o Senhor para sempre. (1Ts 4:16-17)

13. Santidade de Deus- eternidade/rejeição de Deus;
 Na eternidade, as pessoas que vão para o lago de fogo, para o inferno, aí sim nós
vamos entender a santidade de Deus, ao ver aquelas pessoa que decidiram rejeitar
Deus;

Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos
justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de
dentes". (Mt 13:49-50)
14. Vida com Deus- novo céu / nova terra;
 E haverá um céu, uma nova terra para todos aqueles que decidiram dedicar suas
vidas para Deus
Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei
nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do
céu da parte de Deus; e também escreverei nele o meu novo nome. (Ap 3:12)
Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham
passado; e o mar já não existia. (Ap 21:1)
15. A Bíblia fala sobre dois lugares (céu/inferno);
 A Bíblia nos ensina que o ser humano vai existir para sempre em dois lugares, ou
céu, ou inferno
16. Céu (lugar especial)- nova dimensão de tudo;
 Nesse novo céu, nova terra as dimensões serão diferentes, e Jesus disse que iria
preparar esse lugar
Na casa de meu Pai há muitos aposentos; se não fosse assim, eu lhes teria dito. Vou prepararlhes lugar.E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês
estejam onde eu estiver.(Jo 14:2-3)
17. Eternidade- presença de Deus através de Jesus;
 E lá vamos viver para sempre com o próprio Deus na pessoa de Jesus

18. Inferno (Satanás, demônios e todos que rejeitaram Jesus);
 Jesus fez o inferno para Satanás e seus anjos, e o ser humano decidiu segui-los.
"Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os
dias.Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas;este
ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber as suas
feridas."Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão.

O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou
para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado.Então, chamou-o: ‘Pai Abraão, tem
misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha
língua, porque estou sofrendo muito neste fogo’."Mas Abraão respondeu: ‘Filho, lembre-se de
que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más.
Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre
vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o
seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem’."Ele respondeu: ‘Então eu lhe suplico, pai:
manda Lázaro ir à casa de meu pai,pois tenho cinco irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de
que eles não venham também para este lugar de tormento’."Abraão respondeu: ‘Eles têm
Moisés e os Profetas; que os ouçam’." ‘Não, pai Abraão’, disse ele, ‘mas se alguém dentre os
mortos fosse até eles, eles se arrependeriam’."Abraão respondeu: ‘Se não ouvem a Moisés e
aos Profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos’
". (Lc 16:19-31)
19. Pedro, Tiago e João tiveram a oportunidade de ver um pouquinho do céu;
 Jesus deixou Pedro, Tiago e João sentirem e olharem um pouquinho da eternidade
lá na transfiguração;
Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou, em
particular, a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol,
e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante
deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. (Mt 17:1-3)

20. Já nascemos destinados à separação eterna;
A SALVAÇÃO É IMPORTANTE, POIS NÓS JÁ NASCEMOS DESTINADOS A VIVER
ETERNAMENTE SEPARADOS DE DEUS
21. O ser humano não precisa fazer mais nada para viver eternamente separado de
Deus (inferno)
 Para irmos para o inferno não precisamos fazer nada, pois já nascemos
desconectados do Pai;

TAREFA:
 Ler Romanos 1 a 8 (Preste atenção nos capítulos 1,3,5,7 e 8)
 Decorar Efésios 2.8-9

