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“Tenham cuidado para que 

ninguém os escravize a filosofias 
vãs e enganosas”... “que 
ninguém os engane com 

argumentos que só parecem 
convincentes.”  

      Cl 2.4 e 8 
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Uma teologia da emoção 
 tem como proposta o pensar 

biblicamente a respeito da 
emoção. 
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- A ira de Deus e sua santa justiça 
 
- A compaixão: emoção mais frequentemente 
atribuída a Cristo nos evangelhos. 
 
- Jesus nos convida a participar de sua alegria nos 
Evangelhos e nos promete, nos Salmos, que à sua 
mão direita existe alegria para sempre. 
 
- O fruto do Espírito Santo:  amor, alegria, paz, 
bondade, mansidão. 
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 Se a semelhança de Cristo é nosso alvo 

como seus seguidores, isso deveria 
incluir não apenas a semelhança em 

nossos comportamentos e 
pensamentos, mas também em nossas  

EMOÇÕES. 
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 As Escrituras contêm as normas para nossas 
   emoções...  
 
. Paulo aos coríntios            trabalhava para a alegria 
        deles 
. Pedro           nos diz para lançar toda nossa   
     ansiedade sobre Ele... 
 
. "Não temas"              é um mandamento frequente  
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Temos princípios bíblicos para nossas 

emoções  

e 

quando as Escrituras não as moldam, 
estas que são parte tão importante 

da natureza humana, o mundo a 
moldará.  
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Propósito:   
considerar a realidade das 
nossas emoções como uma 
manifestação da imagem e 
da glória do nosso grande 

Deus. 
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SENTIMENTOS 

EMOÇÕES 

AFEIÇÕES 
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  Sentimento 
 

 Ato ou efeito de sentir. 
 Aptidão para receber as impressões. 
 Sensação, sensibilidade. 
 Faculdade de compreender,  intuição, 

percepção. 
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• Bem...mal 
• Agradável...desagradável 
• Prazer...dor 
• Quente...frio 
• Suave...áspero  
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 Deus nos projetou de forma a desejarmos 

nosso próprio bem...buscamos o que 
achamos que nos levará à vida, felicidade 
e prazer, e evitamos o que achamos ser 

ruim, repulsivo, doloroso ou desagradável.  
A busca do prazer e felicidade e a aversão 

à dor e ao sofrimento é um princípio 
básico da vida, e em si mesmo, dado por 

Deus.  
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 “Todo homem busca a felicidade.  
Sem exceção.  

Independente dos meios empregados, 
todos tendem a esse fim. O motivo porque 
alguns vão à guerra e outros a evitam é o 
mesmo desejo em ambos, satisfeito por 
diferentes visões. A vontade nunca dá o 

mínimo passo em outra direção a não ser 
esta. Esta é a motivação de todo homem, 

até mesmo dos que se enforcam.”  
 

B. Pascal, Pascal’s Pensees, trad. por W. F. Trotter (New York: E. P. Dutton, 1958) 113. 
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O SENTIMENTO TRADUZ UMA 
EMOÇÃO... 

 - eu me sinto feliz, triste, 
com medo... 
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 Perturbação moral 

 Comoção 

 Agitação, alvoroço, tumulto 

  Conjunto de reações, variáveis na duração 
e na intensidade, que ocorrem no corpo e 
no cérebro, geralmente desencadeadas por 
um conteúdo mental 

 

 

 

 

Emoção 
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"emoção" e "motivo"  

derivam da mesma  

raiz latina             movere  

que significa  

“MOVER” 
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Resposta somática... 
totalmente individual...  

envolve pensamentos, crenças e 
julgamentos feitos sobre o meio ambiente e 

sobre si mesmo,  
a experiências internas e/ou externas, 

subjetivamente vivenciadas como alguma 
variedade de sentimento, que prepara o 

corpo e a mente para a ação.  
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As emoções:  

são tanto responsivas como 

preparatórias... 

são parte de nossa resposta às nossas 

experiências e também nos motiva 

em direção a propósitos e funções 

específicos.    
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      não são neutras... 

ou facilitam os propósitos do 
indivíduo ou de Deus. 

 
“Coram Deo” 

emoções tanto podem ser 
pecaminosas como justas.   
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 Afeto, amor, amizade. 
 Apego, gosto, inclinação. 
 Parcialidade favorável 
 

Afeição 
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        profundos e permanentes 
vetores emocionais/motivacionais da 

alma, que nos movem para, ou de 
alguma coisa, dependendo da 
avaliação moral que fizermos. 
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Jonathan Edwards diferencia afeição da 
emoção: 

 
- afeições são fortes e poderosas e 

determinam, em última análise, 
nossas escolhas. 

- emoções são comparativamente 
fracas e fugazes. 
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“As afeições são os pés da alma... 
assim como corpo vai com seus pés para aquilo que ama, 
assim a alma vai com suas afeições para aquilo que ela 

ama. 
 A alma não tem outro caminho para se achegar àquilo 

que ama a não ser através das suas afeições....  
As afeições são os cavalos da alma que as conduzem 
como numa carruagem para aquilo que ela afeta... 

 um homem é movido pelas afeições...” 
 

W. Fenner, A Treatise of the Affections (London: I. Rothwell, 1642) 3-5. 
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“...pela raiva ele se move para uma 
vingança, pelo desejo ele se move 

para obter,  
pelo amor ele se move para apreciar,  

pela compaixão ele se move para 
confortar.  

As afeições são os movimentos da 
alma....” 

 
W. Fenner, A Treatise of the Affections (London: I. Rothwell, 1642) 3-5. 
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Emoções são características de uma 
pessoa... 

 
Vamos então olhar para a pessoa 

máxima   
DEUS!!! 
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 Uma Teologia da emoção 
deve começar e terminar com 

Deus.  
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“O temor do Senhor  
é o princípio da 

sabedoria,  
e o conhecimento do 

Santo é  
entendimento.” 

     Pv 9.10 
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O temor do Senhor  

 é o princípio do  
 conhecimento  

    Pv 1.7 
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Para Calvino: 
“o conhecimento de nós mesmos é 
totalmente dependente de nosso 

conhecimento de Deus.  
Sabedoria e conhecimento começa 

com o temor de Deus, uma 
resposta emocional particular a 

Ele.”  
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Quem é  

Deus 

  ???  
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Deus é uma pessoa ... 

pensa, escolhe e sente,  

fala e expressa prazer e desprazer,  

expressa deleite e ira, 

 ama e odeia.  

Em outras palavras, Ele age como uma 

pessoa porque Ele é uma pessoa.   
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Se revela a si mesmo nas Escrituras e 
em Jesus Cristo 

e 

Conhecendo o Pai e o Filho passamos 
a conhecer quem somos nós como 
pessoas e a conhecer que tipo de 

pessoas deveríamos ser. 
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Uma teologia da emoção  
deve começar com Deus e sua 
autodescrição nas Escrituras 

porque Ele é a Pessoa 
Absoluta e Eterna, o Criador, o 

Original cuja imagem 
refletimos.  
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A  

 Criação - Queda - Redenção 
 

  servirão para organizar o 
 estudo sobre emoção   
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 “Não deveríamos nos surpreender que 
uma sociedade que nega a realidade do 

Deus da criação esteja cheia de 
indivíduos que não sabem quem são e 
que não sabem explicar por que eles 

fazem o que fazem."  

26 A. Begg, What Angels Wish They Knew – The Basics of True Christianity (Chicago: 
Moody Press, 1998) 33. 
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Perceber que a emoção  
é um aspecto importante da nossa 
natureza como pessoas criadas por, 

como e para um Deus 
absolutamente Santo e Pessoal, nos 

livra das várias noções erradas 
sobre a emoção que prevalece em 

nossos dias.  
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Nossas capacidades emocionais são 
parte da nossa natureza como seres 

pessoais criados à imagem e 
semelhança de Deus 

  

 

Somos ensinados a odiar o pecado 
Regozijarmo-nos sempre 
Chorarmos com os que choram 
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As capacidades para responder            
emocionalmente é parte do 

projeto pré queda - Gn 2 
 

 

 

. árvores agradáveis à vista - v. 9... 

. Adão poeticamente exclamou - v. 23... 

. eles não se envergonhavam - v. 25... 
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Medo (temor), alegria, amar, fazem 
parte nosso propósito: servir e 

glorificar a Deus. 
 

 

 
. Jesus apreciou o santo temor - Hb 5.7 
. Alegria é marca do cristão - Fp 4.4 
. 1º mandamento: amar a Deus e ao 
próximo tão prontamente quanto amamos a 
nós mesmos! - Mt 22.37 e 39 
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Deus dá emoções para um propósito 
específico: 

-conhecer, nos relacionar e glorificar 
a Deus... 

-facilitar o cumprimento do Grande 
Mandamento:  

amar a Deus com tudo o que somos e 
fazemos, e amar o próximo como 

amamos a nós mesmos.  
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 É projetada e é parte de seu plano 
divinamente ordenado 

e  

Entender os planos e a ordem, é um 
pré-requisito sem o qual não 

podemos entender as  

desordens emocionais.  
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As “desordem do Humor” 
categoria diagnosticada no DSM-

IV ou simplesmente um  
 “problema emocional” 

 
ignoram a ordem divina e o 

Divino Ordenador.  
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“Quando as emoções são isoladas 
"dAquele com quem nos 

relacionamos," elas não podem ser 
entendidas e, de fato, podem ser 
tragicamente mal interpretadas e 
frequentemente medicadas ou, de 

algum outro modo, falsamente 
acalmadas.”  

http://todahelohim.com/2015/05/rumo-a-uma-teologia-da-emocao_sam_williams.html 
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“emoções feridas... danificadas” 

ou  

problemas do “eu” ou do “coração”?   

“Este é o mal que há em tudo o que 
acontece debaixo do sol: o destino de 

todos é o mesmo. O coração dos homens, 
além do mais, está cheio de maldade e de 

loucura durante toda a vida...”  
        Ec 9.3 
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http://todahelohim.com/2015/05/rumo-a-uma-teologia-da-emocao_sam_williams.html 
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 É aí que 
mora o 

problema! 

http://static.wixstatic.com/media/9f03ab_8ed5940e05b3433999e19aa851a1ed98.jpg 
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                                                                                                                                                                                         Na queda,  
as emoções de Adão e Eva 

são incitadas e direcionadas 
contra Deus em vez de a 

favor dEle.  
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Em Gênesis 3: 

Tornaram-se envergonhados 
e preocupados -  v. 7, 

ansiosos e medrosos – v. 10 
logo após desobedecerem a 

Deus. 
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Café... 

http://rehmoreira.blogspot.com.br/2010/07/cafe-velho.html 
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Nossas emoções  
se tornaram egoístas,  

nossas afeições idólatras e nossa 
paixão é para nossa própria 

glória  
e não dEle. 



TRATANDO BIBLICAMENTE-EMOÇÕES 

 Fátima Uzun 

Este é o fim de 
nossa  

história? 

http://png.clipart.me/graphics/previews/130/illustration-of-a-mascot-question-
mark_130376573.jpg 



TRATANDO BIBLICAMENTE-EMOÇÕES 

 Fátima Uzun 

Por causa da graça de Deus e 
seus propósitos de REDENÇÃO 
realizados em Cristo pelo seu 

Espírito, os efeitos penetrantes 
do pecado sobre a imagem de 

Deus no homem não são 
irreversíveis... 
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Toda e qualquer das nossas 
capacidades foram 

corrompidas, mas do mesmo 
modo, elas podem ser 

restauradas.  



TRATANDO BIBLICAMENTE-EMOÇÕES 

 Fátima Uzun 

   Encontramos todos os tesouros escondidos 
 da sabedoria, conhecimento e verdade -
          Cl 2.3, 3.10, Ef 4.21 

 

      A consciência é renovada -  

     Hb 9,14 e 10.22 , 1Pd 3.21  

  

Em Cristo: 
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      Em Cristo somos capacitados para escolher   
    o que é bom, a volição é renovada - 

    Ef 2.10, Tt 2.14, 3.8  
        
  

   Em Cristo, nossas emoções e afeições se  
  tornam aliadas no amar a Deus e aos   
   outros....podem ser redimidas - 
     Fp 1.7-8, 2.1-5, Cl 3.12, 1Ts 2.8  
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           A REDENÇÃO das emoções em Gálatas 5 
 “Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Mas 

não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da 
carne; ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o 
amor. Toda a Lei se resume num só mandamento: 
“Ame o seu próximo como a si mesmo”  v.13,14 

“Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, 
amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio 
próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que 
pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as 
suas paixões e os seus desejos.” v. 22-24 
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 Os redimidos... 
  
recebem poder para evitar emoções 
    impuras ou imorais.  
 
              

   A Redenção significa... 
         
   que paixões e desejos malignos foram 
    crucificados com Cristo. 
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Aceitar e confiar no Senhorio de Deus... sua presença 
amorosa, seu poder e autoridade e seu sábio e 

soberano controle sobre nossas vidas e circunstâncias... 
 
 
 

 ...é nossa resposta à sua compaixão, suas ordens e seu 
controle, que, mediará a transformação pessoal 

incluindo nossas emoções.  
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COMPAIXÃO é a emoção mais 
frequentemente atribuída a 

Cristo.  
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. 2Co 1.3,4 - a sua presença amorosa aplaca nossas  
  ansiedades, nos conforta em aflições e nos dá 
  esperança na tristeza. 
 
. Rm 15.5 - Ele é um Deus de encorajamento. 
 
. 1Pe 5.7 -  Ele cuida de nós - somos orientados a lançar 
  todas nossas ansiedades sobre Ele, porque... 
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. Sl 23.4 - Não precisamos temer o mal porque Ele está  
        conosco e sua mão firme nos protege. 
 
. Sl 56.3 - Quando sentimos medo, podemos confiar nEle. 
 
. Sl 56.8 - Ele recolhe nossas lágrimas no seu odre. 
 
. Rm 5.5 - Seu amor é “derramado seu amor em nossos 
        corações, por meio do Espírito Santo que ele  
        nos concedeu.               
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A compaixão amorosa de Deus é 
mais evidente em seu Filho que Ele 

enviou para morrer por nós, 
mesmo embora fôssemos inimigos 

dele e não merecedores.   
Cristo é o Príncipe da Paz,  

que traz paz perfeita aos que 
confiam nele.  

     Isa 9.6, 26.3  
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 “Como Senhor, Deus está 
presente pessoalmente com 

compaixão... 
mas Ele também tem o direito e a    

autoridade de nos dizer como 
viver, incluindo as emoções que 

deveríamos ou não sentir.” 
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 “Mesmo embora não possamos ordenar 
e dirigir nossas emoções do mesmo modo 

como podemos fazer com nossos 
pensamentos e ações... 

Deus não parece ter qualquer 
constrangimento em ordenar e dirigir as 

emoções e afeições de seu povo.”  
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 Nos rejubilemos e alegremos - Sl 100.2, Rm 12.15,
             

 A lamentar próprios pecados - Sl 51.17, Tg 4.9 
     

 O temamos - Lc 12.5, 1Pe 1.17 
 
 A não temer - 
     . as pessoas - Js 1.9, Dt 31.6-8 
     . a perseguição - Lc 12.4-5 
     . ou se preocupar com as circunstâncias- Mt 
        6.25-34 
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 chorar com outros - Rm 12.15 
 
 Ser bom e gentil e compassivo para com os outros -  

      Ef 4.32, Cl 3.12  
 

 odiar o mal - Sl 97.10, Am 5.15 
 

 E não odiar nosso irmão - Lv 19.17, 1 Jo 2.9,11 
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  Como Senhor, Ele dá ordens e também as  
  questiona - Gn 4.6,  Jn 4.4-9  

  e julga Dt 28.47 

   

  Seu interesse não é apenas em como   
  agimos com respeito a nossas emoções,  
  mas também com seus motivos e causas.... 
  O que fazemos a quais emoções sentimos e 
  o porquê de a sentirmos - seus propósitos e 
  objetivos finais. 
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  Senhores são, por definição, 

soberanos... nosso Deus reina sobre 
todas as coisas.  

Todos os eventos e circunstâncias de 
nossas vidas estão sob CONTROLE de 

suas sábias e amorosas mãos.  
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Como Senhor sobre todas as coisas, 
os desígnios e intenções, para 

nossas emoções são normativos. 

  

Como o Supremo e Mais Alto Ser, 
Ele tem direito à nossa lealdade em 

todas as coisas. 
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 QUAL É A FONTE DE NOSSA ALEGRIA E 
FELICIDADE?  

 
COM O QUE NOS TORNAMOS MAIS PESAROSOS E 

TRISTES?  
 

O QUE PROVOCA NOSSA RAIVA?  
 

QUEM OU O QUE NÓS MAIS TEMEMOS?  

  



TRATANDO BIBLICAMENTE-EMOÇÕES 

 Fátima Uzun 

  
ELE É O SENHOR SOBRE MINHAS  

EMOÇÕES OU ELAS ME COMANDAM? 
 

MEUS SENTIMENTOS SÃO POR ELE OU CONTRA 
ELE? 

  
MINHAS AFEIÇÕES INDICAM QUE EU O AMO 

ACIMA DE TODOS OS OUTROS DEUSES, 
 COM MINHA  

ALMA, CORAÇÃO, MENTE E FORÇA?  
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Portanto, quer 

comendo ou bebendo, 

 ficando com raiva ou tristes, 
sentindo medo ou  

estando alegres,  

todas as coisas devem ser apenas 
para a Sua glória. 
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BÍBLICO 

    1 Co 10.31  

“Assim, quer vocês 
comam, bebam ou façam 

qualquer outra coisa, 
façam tudo para a glória 

de Deus”.  
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