
AS DOUTRINAS E COSTUMES

NA ADM ECLESIASTICA?

O PROCESSO TEOLÓGICO

• “Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se
cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por
aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e
servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo
cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um
relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a
certeza das coisas que te foram ensinadas” (Lucas 1.1-4).



Nesta lição, nós iremos estudar como chegamos à uma conclusão 
segura sobre um posicionamento doutrinário. Por exemplo, como 
chegamos à conclusão de que a salvação é somente pela graça 
mediante a fé? Nós formulamos a doutrina (teologia) acerca da 
salvação pela graça mediante a fé através de um processo 
teológico. 

Há três estágios no processo teológico:

 A Exegese

 A Declaração Teológica

 A Exposição Homilética

A figura abaixo nos ajudará a entender o processo teológico. 



PARA O PROCESSO TEOLÓGICO CABE UMA INVESTIGAÇÃO



O QUE É MESMO UM PROCESSO TEOLÓGICO?

O processo teológico é o meio pelo qual nós descobrimos, formulamos e
pregamos/ensinamos a intenção do autor bíblico ou aplicamos uma
contextualização a partir dele.

Para chegarmos a essa intenção, nós temos que começar com a exegese que, na
teologia, é o processo de investigar as Escrituras de acordo com os princípios da
hermenêutica bíblica (a ciência da interpretação da Bíblia). Em seguida, baseado
em nossas descobertas, nós formulamos uma declaração teológica que deverá ser
a verdade de Deus para todas as pessoas de todas as épocas. Por fim, nós
pregamos ou ensinamos sobre isso, ou seja, fazemos uma exposição Homilética da
intenção do autor bíblico.

Exemplo: Diferença em Doutrina e Usos e Costumes



RECAPITULANDO OS ELEMENTOS SEPARADAMENTE

A) A EXEGESE: Investigação levando em conta o pensamento do autor, o texto e 
contexto bíblico histórico, gramatical-literário e teologia na época do escritor 
bíblico.

B) DECLARAÇÃO TEOLÓGICA: A declaração teológica resulta da exegese. A
exegese busca o significado daquilo que o autor bíblico escreveu. A declaração
teológica é a formulação daquilo que foi descoberto. Tudo o que foi investigado e
interpretador deverá resultar numa declaração da verdade eterna ensinada no
texto bíblico. Esta verdade, por sua vez, é o princípio bíblico que estava na
intenção original do escritor para o seu público contextual, imediato, e também
para nós aqui e agora.



RECAPITULANDO OS ELEMENTOS SEPARADAMENTE

C) EXPOSIÇÃO TEOLÓGICA: A exegese trata da investigação e interpretação do texto
bíblico. O resultado será uma declaração teológica da verdade de Deus para todas as
pessoas em todas as épocas. Contudo, não é suficiente para o processo teológico
sério que paremos aí. Nós precisamos aplicar a mensagem de Deus às nossas vidas.
Assim, a terceira e última parte do processo teológico, porém, não menos
importante, é a exposição Homilética, ou seja, a pregação e o ensino da verdade
teológica (doutrina). A exposição Homilética responde à pergunta: “Como isso se
aplica a nós hoje?” Quando fazemos uso desses três elementos – a exegese, a
declaração teológica e a exposição Homilética – nós concluímos o processo
teológico.



AS FONTES DA TEOLOGIA:

LEMBRE-SE: AS PESSOAS PODEM CHEGAR A CRISTO POR 
DIVERSAS FONTES, MAS TODOS OS CAMINHOS TEM QUE 
SE RENDER AO CAMINHO MAIOR... A SANTA PALAVRA 
DE DEUS!!!

“Santifica-os na verdade; a tua palavra é a verdade” 
(João 17.17).



AS FONTES DA TEOLOGIA:

Agora vejamos quais são as diferentes 
fontes da verdade.



AS FONTES DA TEOLOGIA:

AS DIFERENTES FONTES DA VERDADE

Os cristãos reconhecem que a verdade está na Palavra de Deus. A Bíblia é a
verdade (João 17.17). Obviamente, esta declaração se refere somente a tudo
que faz parte do conteúdo da Bíblia, pois as Escrituras não tratam de todos os
assuntos existentes no mundo. No entanto, tudo o que Deus quis revelar e
que nós precisamos saber sobre Si mesmo e Sua relação com o universo
criado, em todas as suas implicações e extensões, está registrado nas
Escrituras, na Bíblia.

Quando estudamos as diferentes teologias ou doutrinas defendidas pelos
cristãos, nós devemos perceber que eles fazem uso de outras fontes da
verdade, além da Bíblia. Para todos os cristãos, é claro, a Bíblia é (ou deveria
ser) a autoridade final em todas as questões. Porém, ela não é a única.



AS FONTES DA TEOLOGIA:

John Wesley propôs um quadrilátero da verdade, como ilustrado
abaixo:

Ilustração 2 - Quadrilátero de John Wesley



AS FONTES DA TEOLOGIA:

Ilustração 2 - Quadrilátero de John Wesley

Para Wesley, a verdade de Deus pode ser conhecida por uma
combinação entre o que a Escritura diz com o que a sua
experiência pessoal testifica, a razão considera lógico e a tradição
eclesiástica estabelece como princípio.

Contudo, nós vemos que as diferentes linhas teológicas são
formuladas a partir de outros elementos além do quadrilátero
proposto por Wesley. Além dos quatro elementos expostos por
Wesley, nós podemos incluir mais três, a revelação geral, a
revelação especial e os sentimentos, formando assim um
conjunto de sete fontes da verdade.



AS FONTES DA TEOLOGIA:

A figura a seguir ilustra como nós somos influenciados por estas sete fontes da
verdade.

ESCRITURA

SENTIMENTOS

EXPERIÊNCIA

TRADIÇÃO
REVELAÇÃO 

GERAL

REVELAÇÃO 

ESPECIAL

RAZÃO

CONCEITOS



AS FONTES DA TEOLOGIA:

1. Tradição – Toda informação religiosa que nos tem sido legada pela
denominação, igreja ou movimento ao qual pertencemos. Também
pode ser legada pela prática religiosa da família.

2. Razão – Toda informação que vem através da capacidade da mente
humana para o pensamento lógico, racional e analítico.

3. Experiência – Os conhecimentos adquiridos pela prática ou
observação dos eventos, situações, circunstâncias e ocasiões que
acontecem na vida pessoal ou de outras pessoas.



AS FONTES DA TEOLOGIA:

4. Revelação Geral – Toda informação que nos chega por meio da
natureza e a consciência.

5. Sentimentos – Tudo o que aprendemos baseado nas sensações
psíquicas, tais como as paixões, o pesar, a mágoa, o desgosto, etc., e que
são experimentadas subjetivamente.

6. Revelação Especial – Revelação dada pela intervenção sobrenatural
de Deus através de (1) eventos miraculosos, (2) comunicação divina e (3)
manifestações visíveis.

7. As Escrituras – A revelação escrita de Deus por meio de homens
santos inspirados pelo Espírito Santo (2 Timóteo 3.16; 2 Pedro 1.19-21).



PLATAFORMAS TEOLÓGICAS

Esses elementos ou fontes da verdade que acabamos de estudar
moldam as plataformas teológicas que encontramos no meio cristão.
Por plataforma, nós queremos dizer a base usada pelas diferentes
linhas teológicas para estabelecer e defender sua descoberta da
verdade e, consequentemente, defender os seus posicionamentos
teológicos como sendo verdadeiros. Toda plataforma teológica tem
“frente”, “meio” e “costas”. A frente é formada pelos elementos ou
fontes da verdade que têm mais peso e, portanto, são os principais
influenciadores de sua teologia. O meio apresenta aqueles elementos
que têm uma importância secundária na formulação teológica, porém,
ainda exerce influência. As costas contêm os elementos menos
importante, não deixando de ter algum papel na sua formulação
teológica, mas que não exercem grande influência no resultado final.



FRENTE MEIO                         COSTAS



Vejamos agora essas oito principais plataformas teológicas da 
atualidade:

A PLATAFORMA CATÓLICA ROMANA:

Na frente da plataforma teológica católica nós temos a (1) tradição da
Igreja e (2) as

Escrituras. A tradição da Igreja Católica vem antes das Escrituras e tem
mais influência em suas doutrinas do que a própria Bíblia. No meio, nós
encontramos a razão e a revelação geral. Elas influência a interpretação
da Bíblia e possuem algum peso nas suas formulações teológicas. Por
fim, nas costas, temos a experiência.



A PLATAFORMA PROTESTANTE:

A plataforma protestante tem por frente exclusivamente a Escritura.
De fato, um dos lemas da reforma foi sola escriptura – somente a
Escritura.

Nós sabemos, contudo, pela história da Igreja, que os protestantes não
ficaram somente com as Escrituras. Gradativamente, os elementos do
meio da plataforma (tradição, razão e revelação geral) foram
assumindo um papel mais influenciador na teologia protestante,
especialmente nos dias atuais.

Nas costas de sua plataforma, os protestante estabelecem a
experiência.



A PLATAFORMA CARISMÁTICA:

Embora os carismáticos sejam historicamente distintos dos
pentecostais, nós estamos incluindo ambos aqui na plataforma
carismáticas. Também se incluem aqui os que não usam os termos
pentecostal nem carismático, mas enfatizam grandemente os dons e
operações do Espírito, incluindo todas as coisas que se enquadrem no
termo “revelação especial”. Os “avivados”, “renovados”,
“neopentecostais” e “da fé” podem ser incluídos aqui, com
pouquíssimas exceções. Ainda que os carismáticos reivindiquem que a
Bíblia seja a Sua autoridade final em matéria de doutrina e prática, a
verdade das Escrituras quase é igualada pela revelação especial, a
experiência e os sentimentos.



A PLATAFORMA PÓS-MODERNA:

A plataforma pós-moderna, infelizmente, não é uma exclusividade do
mundo no qual vivemos. Como já mencionamos em outra lição, a
Igreja está sendo grandemente influenciada pelos pensamentos e
idéias pós-moderna que não aceita nenhuma verdade como absoluta.
Para os cristãos pós-modernos, não há como descobrirmos a verdade,
então a verdade é aquilo que alguém considera verdadeiro para si.
Qual é, então, a fonte da verdade para os cristãos pós-modernos?

Nenhuma e todas!



O ESSENCIAL E O NÃO ESSENCIAL

“Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos “

Filipenses 3:16

a) As verdades OBJETIVAS são ESSENCIAS a nossa SALVAÇÃO

b) As verdades RELATICAS não são essenciais a nossa 
salvação



GRAUS DE IMPORTÂNCIA DAS DOUTRINAS

Todos os “ensinos” podem ser classificados com algum grau de
importância, vejamos:

1) Essenciais a Salvação: Teologia (Deus), Cristo, Espírito Santo,
Salvação, existência do pecado, anjos, antropologia bíblica...

2) Não essenciais a salvação, mas essenciais a comunhão prática: O
Batismo, a Ceia, O governo da igreja, a ética cristã.



GRAUS DE IMPORTÂNCIA DAS DOUTRINAS

Todos os “ensinos” podem ser classificados com algum grau de
importância, vejamos:

3) Importantes, mas não essenciais nem para a salvação e nem para a
comunhão prática: O Dilúvio foi Universal ou não? (Como praticar?)
. Talvez deva estar no tópico 2 (acima) se a comunhão dos irmãos
dependa disso.

4) SEM IMPORTÂNCIA: Não afetam nada a vida do cristão.... Exemplo:
Quem será a besta, o nº da besta, se no milênio vai ter metro,
hipermercados, shopping...



GRAUS DE IMPORTÂNCIA DAS DOUTRINAS

Por que é importante conhecermos estes diferentes graus de
importância das doutrinas?

Primeiro: Para sabermos por quais doutrinas devemos BRIGAR.

Segundo: Conhecer essas diferenças nos ajudam a não JULGAR quem é
salvo e quem não é baseado em doutrinas (ideologias) não essenciais.

Terceiro: Conhecer tais diferenças nos ajudam a não julgar a vida
santa dos irmãos com base em doutrinas sem nenhum importância.

COMO ESTÁ SUA PLATAFORMA TEOLÓGICA?



GRAUS DE IMPORTÂNCIA DAS DOUTRINAS

O QUE VOCÊ ENTENDE SOBRE GRAU 

DE IMPORTÂNCIA TEOLÓGICA?



VAMOS 

ELABORAR JUNTOS?



DECLARAÇÃO TEOLÓGICA (ESSENCIAL)

 DEUS – Atributos

 Cristo – Atributos divino/humano, meio “único de 
salvação” 

 Espírito Santo – Uma pessoa e os dons

 Bíblia Sagrada – Inspirada –REGRA DE FÉ E CONDUTA



DECLARAÇÃO TEOLÓGICA (ESSENCIAL)

 Existência dos anjos e demônios

 Existência do pecado

 Plano Salvítico

 Vida pós morte

 Antropologia Criacionista

Enfim, os fundamentos da teologia



NÃO ESSENCIAL PARA A SALVAÇÃO, PORÉM

IMPORTANTE PARA A COMUNHÃO DOS SANTOS

 Batismo* (Deve-se cumprir) 

 Ceia* (Deve-se cumprir)

 Evangelismo

 Governo de Igreja (necessidade de igreja?)

 Usos e costume da igreja

 Dízimo e ofertas

 Estado Civil das pessoas (Hoje casamento estável)



NÃO ESSENCIAL PARA A SALVAÇÃO, PORÉM

IMPORTANTE PARA A COMUNHÃO DOS SANTOS

Ordenação de Obreiros

Nomenclatura para obreiros

Liturgia de Culto

Estilo de Músicas

Adesão de membros e desligamentos

Crucifixo

Bebidas alcoólicas



NÃO ESSENCIAL PARA A SALVAÇÃO, PORÉM

IMPORTANTE PARA A COMUNHÃO DOS SANTOS

Desportos e apostas

Negativação do nome na praça

Namoro, noivado, casamento, divórcio e recasamento

 Jugo desigual (crente x não crente)

Doação de órgãos, aborto, inseminação artificial, barriga de aluguel, 
cremação

Carne sufocada , carne com sangue

Ostentação e tatuagens



E AGORA, O  QUE É IGREJA?

1) EKLESIA O QUE É?
1) SEU ESTATUTO

2) SEU GOVERNO DE IGREJA

3) COMO PREPARA-SE OS CANDIDATOS AO BATISMO?

4) COMO SE RECEBE MEMBROS DE OUTROS MINISTERIOS?

5) COMO SE RECEBE MEMBROS COM BATISMO POR ASPERÇÃO?

6) COMO SE ESTABELECE DIACONOS?

7) COMO SE RECEBE DIACONOS DE OUTRAS DENOMINAÇÕES?

8) COMO SE ESTABELECE PRESBITEROS?

9) COMO SE RECEBE PRESBITERIOS DE OUTRAS DENOMINAÇÕES?

10)COMO SE APLICA A DISCIPLINA EM MEMBROS E OBREIROS?



E AGORA, O  QUE É IGREJA?

1) SEU CREDO DO QUE CONSTITUI?

 Os obreiros e membros sabem?



E AGORA, O  QUE É IGREJA?

2) SEU REGIMENTO

 Possui os direitos e deveres dos
obreiros e membros? Eles sabem?



E AGORA, O  QUE É IGREJA?

2) DECLARAÇÃO DE VALORES, O QUE É?



VALORIZAMOS

O louvor como forma de adoração e agradecimento a Deus

❖ O exercício do amor entre os santos

❖ A capacitação dos vocacionados e o discipulado contínuo

❖ O IDE através dos ministérios de evangelismo, missões e arte

cênica

❖ A intercessão individual e coletiva em busca do cumprimento

do propósito de Deus reservado a nossa igreja



MINISTÉRIOS

1) A IGREJA POSSUI UM ORGANOGRAMA?

2) SÃO REALIZADAS REUNIÕES PARA ESTABELECER 

METAS OU MELHORAR A SUA ADMINISTRAÇÃO?



A IGREJA E AS LEIS

1) A IGREJA POSSUI UM CADASTRO CNPJ?

2) E QUANTO AS LEIS DO MUNICÍPIO, ESTADO?

3) E QUANTO AO TERMO DE VOLUNTARIADO OU 

FIDELIDADE MINISTERIAL?

4) QUAIS CUIDADOS A IGREJA PRECISA TOMAR QUANTO AS 

QUESTÕES TRABALHISTAS?



CARACTERÍSTICAS DA IGREJA 
DA REFORMA

PARTE II


