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ALINHANDO AS EXPECTATIVAS, EVITANDO 
FRUSTRAÇÕES!

• NÃO É UM CURSO TEOLÓGICO, MAS SIM PRÁTICO, QUE UTILIZARÁ ALGUNS CONCEITOS 
TEOLÓGICOS ESTABELECIDOS.

• AULA 1- GRAÇA

• AULA 2 - JUSTIÇA E EQUIDADE

• AULA 3 - MERITOCRACIA

• AULA 4 - VIVENDO COMO SERVOS DE DEUS, DEMOSTRANDO GRAÇA, JUSTIÇA, EQUIDADE E 
MERITOCRACIA 



PALAVRAS CHAVE PARA POSTERIOR CONSULTA DO 
ALUNO

• TEONTOLOGIA

• SOTERIOLOGIA

• ESCATOLOGIA

• TIAGO CAP.2

• MATEUS CAP.25
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“Um	atributo	divino	é	aquilo	que	Deus,	de	
alguma	forma,	tem

revelado	como	sendo	verdadeiro	a	Seu	
próprio	respeito”.

A.W.Tozer



A  NATUREZA DOS ATRIBUTOS DE DEUS

COMUNICÁVEIS

• SÃO AQUELES QUE DEUS 
COMPARTILHOU OU COMUNICOU A 
NÓS NA CRIAÇÃO, COMO AMOR, 

JUSTIÇA, BELEZA, CRIATIVIDADE, 
IDENTIDADE, PESSOALIDADE, GRAÇA, 

ETC. 

INCOMUNICÁVEIS

• SÃO OS ATRIBUTOS PERTENCENTES 
SOMENTE A DEUS, COMO 

ONIPOTÊNCIA, ONICIÊNCIA,ETC.



AULA 1 - GRAÇA

• BUSCAR A TOTAL COMPREENSÃO DA GRAÇA SALVADORA 
DE DEUS, MOSTRANDO QUE NADA PODERIA SER FEITO 
POR NÓS PARA ALCANÇARMOS O DIREITO A SALVAÇÃO. 
CONCEITUAR E DEFINIR GRAÇA E SIMULAR SITUAÇÕES 

COTIDIANAS EM QUE POSSAMOS UTILIZAR DE GRAÇA 
PARA COM OUTRAS PESSOAS.



AULA 2 – JUSTIÇA E EQUIDADE

• DEFINIR OS TERMOS E OS CONCEITOS. DEMOSTRAR QUE 
O SIGNIFICADO HUMANO PARA ESTES CONCEITOS PODE 
NÃO SERVIR DE MÉTRICA SUFICIENTE PARA UMA 
APLICAÇÃO DOS VALORES PROPOSTOS PELAS ESCRITURAS 
NO COTIDIANO DO CRISTÃO.



QUAIS DEVEM SER AS BASES PARA DEFINIRMOS O QUE É JUSTO OU NÃO?



SISTEMAS OPERACIONAIS



Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a 
repreensão, para a correção e para a instrução na justiça,
para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado 
para toda boa obra.

2 Timóteo 3:16,17



Dá, portanto, a teu servo um coração sábio, que possa 
discernir entre o bem e o mal, a fim de que eu possa 
governar o teu povo com justiça e equidade, pois sem 
a sabedoria que vem de ti quem pode governar este teu 
grande povo?

1 Reis 3:9

JUSTIÇA E EQUIDADE (BÍBLIA)



JUSTIÇA E EQUIDADE

JUSTIÇA EQUIDADE



Um pouco de fermento leveda toda 
a massa.

Gálatas 5:9



Missão Integral ou missão holística é um termo cunhado em 
espanhol como misión integral nos anos 70 por membros do 
grupo cristão evangélico Fraternidade Teológica Latino 
americana (ou FTL, sua sigla em espanhol) para descrever 
uma compreensão da missão cristã que abrange tanto 
o evangelismo e responsabilidade social. Desde Lausana em 
1974, a missão integral tem influenciado um número 
significativo de evangélicos em todo o mundo.[1][2]

TEOLOGIA DA MISSÃO INTEGRAL



A palavra "integral" é usada em espanhol para descrever a 
inteireza (como no pão integral ou trigo integral).[2] Os teólogos 
usam-no para descrever uma compreensão da missão cristã que 
afirma a importância de expressar o amor de Deus e o amor ao 
próximo por todos os meios possíveis. Proponentes tais como C. 
René Padilla do Equador,[3] Samuel 
Escobar do Peru,[4] e Orlando E. Costas de Porto 
Rico[5] quiseram enfatizar a amplitude da Boa Nova e da missão 
cristã, e usaram a palavra integral para assinalar seu 
desconforto com concepções de missão cristã baseadas em 
uma dicotomia entre evangelismo e engajamento social .

TEOLOGIA DA MISSÃO INTEGRAL



Os proponentes da missão integral argumentam que o 
conceito de missão integral não é novidade - ao contrário, 
está enraizado nas Escrituras e maravilhosamente 
exemplificado no próprio ministério de Jesus. "Missão 
integral" é apenas um vocabulário distinto para uma 
compreensão holística da missão que se tornou importante 
nos últimos quarenta anos, a fim de distingui-la das 
abordagens amplamente adotadas, mas dualistas, que 
enfatizam o evangelismo ou a responsabilidade social.[2]

TEOLOGIA DA MISSÃO INTEGRAL



TEOLOGIA DA MISSÃO INTEGRAL

O processo de definição da missão integral e a jornada de sua 
aceitação por um número significativo de evangélicos ocorreu durante 
um período de pouco mais de 40 anos. Seu progresso pode ser 
observado através de vários congressos evangélicos internacionais 
significativos.
Em 1966, o Congresso sobre a Missão Mundial da Igreja, realizado em 
Wheaton, Illinois, reuniu evangélicos de 71 países. A Declaração 
Wheaton confessou que “nós [evangélicos] somos culpados de um 
isolamento não-bíblico do mundo que muitas vezes nos impede de 
enfrentar honestamente e lidar com suas preocupações” e o “fracasso 
[da igreja] em aplicar princípios bíblicos a problemas 
como racismo, guerra, explosão populacional, pobreza, desintegração 
familiar, revolução social e comunismo.”[6]



TEOLOGIA DA MISSÃO INTEGRAL

Em contraste, nesse mesmo ano o Congresso Mundial sobre Evangelização 
em Berlim continuou a enfatizar uma concepção de missão tradicionalmente 
evangélica, como articulado por Billy Graham: “se a igreja voltasse à sua 
tarefa principal de proclamar o evangelho e as pessoas se 
convertessem para Cristo, haveria um impacto muito maior sobre as 
necessidades sociais, morais e psicológicas dos homens do que poderia 
se conseguir através de qualquer outra coisa que se pudesse fazer.[7]No 
entanto, a questão do envolvimento social cristão surgiu repetidamente durante 
os congressos regionais que se seguiram.[8]

O Primeiro Congresso Internacional sobre Evangelização Mundial em 
Lausanne em 1974 é considerado por alguns como "o mais importante 
encontro evangélico mundial do século XX".[9] O Pacto de Lausana afirmou que:



TEOLOGIA DA MISSÃO INTEGRAL

Deus é tanto o Criador como o Juiz de todos os homens. Devemos, 
portanto, compartilhar sua preocupação pela justiça e reconciliação 
em toda a sociedade humana e pela libertação dos homens de todo 
tipo de opressão… expressamos penitência tanto por nossa 
negligência como por ter considerado o evangelismo e a preocupação 
social como mutuamente exclusivos.[10]

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Miss%C3%A3o_integral
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OBRAS ?FÉ ?



Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto 
não vem de vocês, é dom de Deus;
não por obras, para que ninguém se glorie.
Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus 
para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de 
antemão para que nós as praticássemos.

Efésios 2:8-10

NÃO PELAS BOAS OBRAS, MAS PARA AS BOAS OBRAS



Mas dirá alguém: Tu tens a fé, e eu tenho as obras; 
mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te 
mostrarei a minha fé pelas minhas obras.

Tiago 2:18

NÃO PELAS BOAS OBRAS, MAS PARA AS BOAS OBRAS



"Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por 
dentro são lobos devoradores.
Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou 
figos de ervas daninhas?
Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins.
A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons.
Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo.
Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão!
"Nem todo aquele que me diz: ‘Senhor, Senhor’, entrará no Reino dos céus, mas apenas 
aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus.

Mateus 7:15-21

OS FRUTOS



E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras.

Hebreus 10:24

Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança 
na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente, para a nossa satisfação.
Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir.
Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de 
vir, e assim alcançarão a verdadeira vida.

1 Timóteo 6:17-19

Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e 
glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus".

Mateus 5:16

NÃO PELAS BOAS OBRAS, MAS PARA AS BOAS OBRAS



AULA 3 – MERITOCRACIA

• DEFINIR O TERMO E O CONCEITO. MOSTRAR QUE A 
MERITOCRACIA É FREQUENTEMENTE APRESENTADA PELA 
BÍBLIA COMO UM CONCEITO UTILIZADO POR DEUS PARA 
RETRIBUIÇÃO DE SEUS AMADOS SERVOS. DESVINCULAR O 
CONCEITO MERITOCRÁTICO DE ALGO NECESSARIAMENTE 
RUIM.



SIGNIFICADO DE MERITOCRACIA

Meritocracia é um sistema ou modelo de hierarquização e 
premiação baseado nos méritos pessoais de cada indivíduo.
A origem etimológica da palavra meritocracia vem do latim meritum, que 
significa “mérito”, unida ao sufixo grego cracía, que quer dizer “poder”. 
Assim, o significado literal de meritocracia seria “poder do mérito”.
De acordo com a definição “pura” da meritocracia, o processo de 
alavancamento profissional e social é uma consequência dos méritos 
individuais de cada pessoa, ou seja, dos seus esforços e dedicações.

Fonte:	https://www.significados.com.br/meritocracia/









Então a Meritocracia é ruim?

O que a bíblia fala sobre este conceito?



Porque isto é também como um homem que, partindo para fora 
da terra, chamou os seus servos, e entregou-lhes os seus bens.
E a um deu cinco talentos, e a outro dois, e a outro um, a cada 
um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe.
E, tendo ele partido, o que recebera cinco talentos negociou 
com eles, e granjeou outros cinco talentos.
Da mesma sorte, o que recebera dois, granjeou também outros 
dois.
Mas o que recebera um, foi e cavou na terra e escondeu o 
dinheiro do seu senhor.
E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos, e fez 
contas com eles.

Mateus 25:14-30



Então aproximou-se o que recebera cinco talentos, e trouxe-lhe 
outros cinco talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me cinco 
talentos; eis aqui outros cinco talentos que granjeei com eles.
E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o 
pouco foste fiel, sobre muito te colocarei; entra no gozo do teu 
senhor.
E, chegando também o que tinha recebido dois talentos, disse: 
Senhor, entregaste-me dois talentos; eis que com eles granjeei 
outros dois talentos.
Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco 
foste fiel, sobre muito te colocarei; entra no gozo do teu senhor.



Mas, chegando também o que recebera um talento, disse: Senhor, eu 
conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e 
ajuntas onde não espalhaste;
E, atemorizado, escondi na terra o teu talento; aqui tens o que é teu.
Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe: Mau e negligente servo; 
sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei?
Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e, quando eu 
viesse, receberia o meu com os juros.
Tirai-lhe pois o talento, e dai-o ao que tem os dez talentos.
Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância; mas ao que 
não tiver até o que tem ser-lhe-á tirado.
Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores; ali haverá pranto e 
ranger de dentes.  Mateus 25:14-30



E a um deu cinco talentos, e a outro dois, e a outro um, a 
cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo 
para longe.

Mateus 25:15



Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de 
Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito 
por meio do corpo, ou bem, ou mal.

2 Coríntios 5:10

Conferir 1 Coríntios 3:8-15

GALARDÃO



E, eis que cedo venho, e o meu galardão está 
comigo, para dar a cada um segundo a sua obra.

Apocalipse 22:12



Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas 
transformem-se pela renovação da sua mente, para 
que sejam capazes de experimentar e comprovar a 
boa, agradável e perfeita vontade de Deus.

Romanos 12:2



Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, 
não lhes imputando os seus pecados; e pôs em nós a palavra 
da reconciliação.
De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como 
se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de 
Cristo, que vos reconcilieis com Deus.
Àquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós; para 
que nele fôssemos feitos justiça de Deus.

2 Coríntios 5:19-21


