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SOTERIOLOGIA 
A Doutrina da Salvação 

Quem é Deus e quem é o Homem

aula 2 

Seus Atributos e a Doutrina da 
Salvação
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quem é deus 

•  Espírito
•  Triúno
•  Soberano
•  Onipresente
•  Onipotente
•  Onisciente
•  Sábio
•  Luz

•  Santo
•  Perfeito
•  Justo 
•  Amor
•  Benevolente 
•  Misericordioso
•  Gracioso
•  Fiel
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atributos de deus  
e a doutrina da salvação 

•  Jo 4:24
– Não está limitado à matéria
– Não está limitado nem é afetado pelo tempo e pelo 

espaço
– É adorado em espírito (não em rituais humanos)

deus é espírito 
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•  Deus Pai
– Não pode ser visto (1Tm 6:16)
• embora tenha se manifestado (Jo 14:9)

– Enviou o Filho (Jo 5:37)
– Envia o Espírito Santo (Jo 14:26)

•  Deus Filho
– O Criador (Jo 1:3)
– O herdeiro de todas as coisas (Cl 1:16; Hb 1:2)
– O Verbo (Jo 1:1; Hb 1:1)

deus é triÚno 
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•  Deus Espírito Santo
– Convencedor (Jo 16:8-11)
– Consolador(Jo 14:16)
– Guia (Rm 8:14)
– Garantidor (Ef 1:13)
– Testemunha (Rm 8:16)
– Intercessor (Rm 8:26)
– Fonte de Poder (Ef 3:16)

Deus é triÚno 
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•  1Tm 6:14-16
– Não há autoridade maior
– Toda criação é submissa a Ele
– Ele faz o que bem entende (Rm 11:34)
– Não deve explicações dos seus atos e intentos

deus é soberano 
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•  Sl 139:7-10
– Está em todos os lugares
– Ninguém se esconde dele
– Presencia tudo o que acontece

deus é onipresente 
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•  Is 9:6; Hb 1:3
– Tem poder infinito
– É capaz de todas as coisas possíveis
– Seu poder criou, sustenta, e dá o desfecho de toda a 

criação
– Seu poder salva, santifica e glorifica os crentes  (1Pe 1:5)

deus é onipotente 
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•  Cl 2:3; Pv 3:19; Sl 147:4-5
– Possui todo o conhecimento existente
– Conhece todas as coisas

deus é onisciente 
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•  Sl 104:24; Pv 3:19
– Ele realiza Seus melhores planos pelos melhores meios 

possíveis
– Suas decisões são sempre as melhores�


deus é sábio 
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•  1Jo 1:5
– O oposto das Trevas
• onde não se enxerga a verdade
• onde a ignorância da Verdade impera
• onde o mal reina

– E Ilumina as trevas
• Faz a Sua Verdade conhecida, vivida proliferando o 

Bem
– Não tolera trevas
• Não é conivente com pecados e com pecadores

deus é Luz 
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•  Ap 4:8
– Puro
– Nunca pecou, nunca pecará 
• Nunca violou nem violará a Sua lei moral

deus é Santo 
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• Mt 5:46-48
– Finalizado, pronto
– Integral - Não carece de nada para estar 

completo
– Moralmente íntegro 

deus é Perfeito 
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•  Sl 71:19; Sl 119:142; Dt 24:16; Ex 20:5-6
– Ele é reto - sempre pratica atos de justiça
– Ele sempre julga retamente
– Exige retidão das suas criaturas
– Seu juízo nunca é distorcido
• Ele não pode ignorar pecados
• Ele não pode não punir pecadores

deus é justo 
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•  1Jo 4:16; 1Jo 4:19; Jo 3:16
– Ele ama a todos
– Ele ama mesmo sem ser amado
– Seu amor é incondicional

deus é amor 
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•  Sl 86:5; Sl 136:1; 1Tm 2:1-4; 2Pe 3:9
– Ele é bom
– Fazer o bem  é inerente à Sua natureza
– Ele deseja o bem para todos
– Ele não deseja o mal para ninguém

deus é benevolente 
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•  Lm 3:22; Sl 57:9-10; Rm 3:25
– Ele é tardio em irar-se
• Ele é tolerante até o limite

deus é misericordioso 
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•  Sl 63:3; Ef 2:8-10
– Deus concede dádivas a quem não merece
– Deus concede liberalmente os benefícios da conquista 

de Cristo

deus é gracioso 
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•  2Tm 2:13; Sl 117:2
– Deus é confiável
– Ele não volta atrás naquilo que fala
– Ele sempre cumpre o que promete
• Todas as suas promessas se consumarão
– Vida eterna, ressurreição, galardão, herança, etc.

deus é fiel 
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Sua Origem
22

o homem 

• O Deus perfeito (Mt 5:48) criou com perfeição uma 
obra perfeita (Dt 32:4)
• O homem foi o último ato de criação de Deus - sexto 

"dia" 
– Deus coroou-a com um "muito bom" na sua avaliação 

(Gn 1:31)




As condições originais 
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•  Satanás já havia caído (Gn 3:1)
– Já havia "maldade" no mundo

•  Deus deu a Satanás pleno acesso a esse ambiente 
"perfeito"
– Deus não criou o mal
– Deus não impediu a existência do mal
– Deus não impediu a propagação do mal

• O mal é consequência dos atos livres das criaturas 
criadas sem a maldade




As condições originais 

24
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•  Deus forneceu um ambiente especial para o homem 
viver - Éden (Gn 2:8-9)
•  Deus deu tarefas (trabalho) para o homem (Gn 2:15; 

2:19-20)
•  Deus lhe deu uma companheira  (Gn 2:21-23)
• O Homem tinha acesso direto à presença de Deus

As condições originais 
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•  Não foi "fertilizado"
– não foi concebido num ventre materno

•  Sua vida começou quando Deus "soprou" �
- o corpo inanimado virou "alma vivente" (Gn 2:7)
– "alma vivente" aqui provavelmente significa somente que 

passou a ter vida
– "alma vivente" - termos usados também para os animais 

na criação (Gn 1:20, 21, 24, 30, etc.)

O homem original 

26

•  Criado reto (Ec 7:29)
– Sem maldades e malícias (Gn 2:25)
– Sem "conhecer" o mal já existente 
• conhecer: mesma palavra para "coabitar" �

(Gn 4:1)
– distinguir entre o bem do mal na sua própria experiência 

(Gn 3:5)
• já conhecia o mal intelectualmente, pois sabia o que 

era errado (Gn 2:16-17)

O homem original 
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•  Criado à imagem e semelhança de Deus �
(Gn 1:26-27)
– Domínio sobre o resto da criação
– Intelecto, emoções, vontade, criatividade, capacidade 

de realizações, etc.
• Todas as características que o distingue dos demais 

animais

O homem original 
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•  Criado com responsabilidade moral �
(Gn 2:16)
– Liberdade para fazer escolhas, responder por elas e 

sofrer as consequências

O homem original 

29

•  Algo no homem "morreria" se pecasse (Gn 2:17)
– "morrendo morrerás" - ênfase do hebraico (certamente)
– E "no dia" - no tempo, quando

• Quando o pecado foi consumado (Gn 3:6-7)
• O corpo não morreu imediatamente - mas a morte 

física foi providenciada
• A "alma" não morre nunca - é imortal
– a "alma" é aquilo que deixa o corpo na morte (Gn 35:18)

• A morte "eterna" passou a ser o destino da raça
– O estado de eterno "banimento" da presença de Deus

O homem original 

30
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A Queda
31

o homem 

•  (Gn 3:1) Contaminar a ordem de Deus com um pouco 
de engano e ver o que acontece...
– "Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma 

árvore, certo?"
•  (Gn 3:3) Contaminação bem sucedida: Eva se 

distancia da Verdade:
– "...disse Deus...nem tocareis nele..."

a estratégia satânica 
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•  (Gn 3:4-5)Como a primeira isca foi "mordida", os 
enganos subsequentes foram se avolumando:
– "Deus é egoísta. Não quer repartir o que tem"
• "Deus sabe que..."

– "Vocês não têm nada a perder..."
• "É certo que não morrereis"
• "Não levem Deus tão a sério..."

– "Vocês têm tudo a ganhar!"
• "abrirão os olhos..."
• "sereis conhecedores..."
• "serão como Deus..."

a estratégia satânica 

33

•  Eva foi enganada (1Tm 2:14)
– Eva deu ouvidos a Satanás
– Eva preferiu acreditou nas mentiras, do que se firmar no 

que Deus havia estabelecido
• Crer é um ato derivado da "volição" humana

– A consequência do pecado foi falsamente atenuada
– O benefício do pecado foi falsamente apresentado
• A sedução do erro: (Gn 3:6)
– "arvore boa...agradável...desejável"

o pecado de eva 
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•  Adão não foi enganado (1Tm 2:14)
– Pecou consciente e deliberadamente
– Conhecia perfeitamente a ordem de Deus, e decidiu 

desobedece-la
– Entre ficar com a mulher e ficar ao lado de Deus, tomou 

a decisão de ficar com a mulher, afastado de Deus
– Escolheu atender a mulher e desobedecer a Deus (3:17)

o pecado de adão 
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Gn 3:7-13
•  Sua nudez virou vergonha
– "abriram-se os olhos de ambos"
– Cobriram as partes íntimas
– A "pureza" original deu lugar à vergonha

•  A presença de Deus virou incômodo
– Sentimento de culpa gera alienação
• "esconderam-se da presença do Senhor"

Transformações imediatas 

36



Soteriologia	  -‐	  A	  Doutrina	  da	  Salvação	  

Igreja	  Ba7sta	  Cidade	  Universitária	   7	  

•  "Eu não tenho culpa. O culpado é outro..."
– Adão acusa:
• Eva: "a mulher..."
• Deus: "que Tu me deste..."

– Eva acusa a serpente
• "a serpente me enganou..."

as reações dos pecadores 
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•  Protoevangelho (Gn 3:15) - provisão de salvação
– "O seu descendente" - pessoa específica
– "ferirá a serpente na cabeça"
• Triunfo de Cristo sobre as potestades do mal (Cl 

2:15)

as reações de deus 
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•  Para com a mulher: 
– Dores de parto - sofrimento na gravidez (3:16)
– Submissão ao marido (3:17)
• A mulher que "liderou" o primeiro casal à queda agora 

fica submissa à autoridade do marido
• "desejo" aqui não é sexual - é a submissão às 

vontades ao marido
– Por que ao pecar (satisfez seu desejo) ela o fez sem 

consultar o marido

as reações de deus 
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•  Para com Adão:
– A Terra é amaldiçoada por culpa do homem (Gn 3:17; Rm 

8:19-22)
• O cultivo fica dificultado (Gn 3:18)

– O trabalho passa a ser cansativo (Gn 3:17, 19)
– O corpo físico definhará até morrer (Gn 3:19)

as reações de deus 
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•  Para com ambos:
– Expulsão do Éden (Gn  3:22-24)
• "para que não comam da árvore da vida"
– O que perpetuaria o seu estado decaído

– Morte física instaurada (Gn 3:19)
• Ambos foram preservados de uma imortalidade 

"caída" - benefício
• A morte física  foi providenciada para o "corpo 

caído" - prejuízo

as reações de deus 
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•  Para com ambos:
– A nudez precisou ser coberta com peles de animais por 

causa da "malícia" que derivou da queda e que gerava 
vergonha em ambos (Gn 3:21-23)
– As peles também serviram como uma proteção extra 

para as intempéries e hostilidades do ambiente fora do 
Édem (Gn 3:18)

as reações de deus 
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