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LIÇÃO 6 
Humanidade: Súbditos Humanos do Criador 

 
     As pessoas pensam numa grande variedade de respostas para tentar explicar a origem dos homens. 
Os filósofos raciocinam; os evolucionistas apresentam a sua opinião; os cientistas sociais especulam. 
As tentativas seculares para explicar a origem e o desenvolvimento do homem de alguma maneira 
deixam-nos vazios, porquanto eles acreditam que o homem é apenas um acidente, sem qualquer 
significado ou propósito. Em contraste, o salmista medita sobre a sua origem e diz, dirigindo-se a 
Deus: “Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado... e no teu livro todas 
estas coisas foram escritas; as quais iam sendo, dia a dia, formadas, quando nem ainda uma delas 
havia” (Salmo 139:14, 16). 
     Fomos criados à imagem de Deus para cuidarmos da terra de forma responsável, justa e proveitosa. 
Ele deu-nos inteligência, sentimentos e a capacidade de tomar decisões moralmente responsáveis. 
Temos a possibilidade de realizar muita coisa, mas também temos a possibilidade de desperdiçar os 
nossos dotes naturais, negando o Doador, que nos deu todas essas coisas. A única maneira de 
compreendermos o grande potencial que Deus nos deu é pela obediência à Sua Palavra. A nossa 
desobediência, porém, tira-nos a capacidade de atingir toda a nossa potencialidade, tanto neste mundo 
como na eternidade. 
     Na lição passada examinámos algo sobre o mundo espiritual. Agora examinaremos uma outra aula 
de súbditos de Deus: a raça humana. As palavras homem e humanidade, nesta lição, referem-se a 
ambos os membros da raça humana: o homem e a mulher. Enquanto estiver a estudar esta lição, 
deverá procurar compreender-se melhor a si mesmo, compreendendo mais claramente quais são os 
deveres, bem como os direitos, daqueles que aceitam o facto de que Deus é o soberano. 
 
Sumário da lição 
A ORIGEM DO HOMEM 
     Uma Criação Especial 
     Feito à Imagem de Deus 
A NATUREZA DO HOMEM 
     O Aspecto Material (Físico) 
     O Aspectos Imateriais (Não-Físicos) 
     Os Aspectos Morais 
A IMORTALIDADE DO HOMEM 
 
Objectivos da lição – Quando terminar esta lição, deverá ser capaz de: 
1. Dizer qual o ponto de vista da Bíblia sobre a origem, a natureza e a imortalidade do homem. 
2. Identificar os elementos que compõem um ser humano. 
3. Descrever o processo pelo qual uma pessoa toma uma decisão moral. 
4. Desejar reflectir a imagem de Deus na sua vida. 
 
Actividades de aprendizagem 
1. Leia Génesis 1-3 como pano de fundo para esta lição. Adicionalmente, encontre e leia cada    
    referência     
    bíblica apresentada no decorrer da lição. 
2. Estude a lição como de costume. Quando tiver terminado, faça o auto-teste e verifique se acertou    
    nas suas respostas. 
 
Palavras-Chave 
consciência      
imortalidade    
monitor 
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A ORIGEM DO HOMEM 
 
Uma Criação Especial 
Objectivo 1. Seleccionar afirmações que dêem provas de que o homem é uma criação especial de 
Deus. 
      
     A Bíblia responde de modo directo e razoável à pergunta: “Como foi que o homem veio à 
existência?” Ela expõe-nos as provas da origem, do propósito e do destino do homem. Ela revela-nos 
que ele é uma criação especial de Deus. 
     O homem é um ser sem igual. As Escrituras declaram que ele resultou de um acto divino especial: 
“Assim diz o Senhor, o Santo de Israel... Eu fiz a terra, e criei nela o homem...” (Isaías 45:11-12). E outras 
passagens bíblicas dão-nos idêntico testemunho. 
 
1. RESPOSTA BREVE. Indica o que cada uma delas diz sobre a origem do homem: 
  
a) Génesis 1:27 _____________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) Génesis 5:1-2 ____________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
c) Génesis 6:7 _____________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
d) Génesis 9:6 _____________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
e) Deuteronómio 4:32 ________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________
  
f) Salmo 100:3 _____________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________
  
g) Tiago 3:9 ________________________________________________________________________ 
 
 
     A criação de todas as outras criaturas simplesmente envolveu uma ordem divina, que foi cumprida 
prontamente (Génesis 1:20,24); mas, ao criar o homem, Deus realizou um acto especial. Em primeiro 
lugar, formou o homem com os próprios elementos da terra; em seguida, soprou nas suas narinas o 
sopro da vida (Génesis 2:7). E foi assim que o homem se tornou um ser vivo. Esse sopro divino 
conferiu-lhe a natureza espiritual semelhante à de Deus, dando-lhe uma posição muito em cima de 
todas as outras criaturas mencionadas no primeiro capítulo do livro de Génesis. Deve-se acrescentar 
que o mandamento divino para governar e subjugar a terra indica a grande distância que há entre o 
homem e todas as criaturas terrenas a que chamamos de animais irracionais (Génesis 1:28). 
     Também podemos ver o interesse especial de Deus pelo homem, quando o abençoou com a 
capacidade de se multiplicar (Génesis 1:28; 5:2), de tal modo que os homens pudessem povoar o 
mundo com a raça humana e deu-lhe o domínio sobre todas as outras criaturas da terra e sobre todas as 
plantas produtoras de sementes. 
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     A mais importante distinção entre o homem e todas as outras criaturas vivas é que o homem foi 
criado à imagem de Deus (Génesis 1:26). Nenhuma outra criatura foi feita à imagem ou semelhança de 
Deus; só o homem recebeu a imagem do Criador. Conforme veremos adiante, nesta mesma lição, a 
semelhança entre o homem e Deus não é uma questão física e, sim, uma questão moral e espiritual. 
     Podemos notar outras provas sobre a natureza especial do homem nas grandes diferenças que 
vemos entre o homem e os animais irracionais. Consideremos algumas dessas diferenças. 
 
1. O homem possui a capacidade de falar – a notável habilidade de comunicar com os seus  
    semelhantes tanto ideias concretas (reais) como ideias abstractas (teóricas), e isto de uma maneira  
    dinâmica e criativa. Damos aqui um exemplo de uma ideia concreta (real): Moro numa casa branca  
    com cinco divisões. E um exemplo de uma ideia abstracta (teórica): É melhor amar do que odiar.  
    Ambas as ideias podem ser comunicadas a outros seres humanos por causa da capacidade que o  
    homem tem de pensar, de compreender, bem como de exprimir os seus pensamentos por meio da  
    fala. Nenhum animal irracional é capaz disto. 
2. O homem tem a capacidade de apreciar a beleza. Os animais irracionais, todavia, não parecem ter  
    maior apreciação por um belo jardim, do que têm por um terreno feiamente coberto de espinhos. 
3. O homem tem a capacidade de distinguir entre o que é certo e o que é errado. Os animais irracionais  
    não têm tal capacidade. Por exemplo, um cão pode mostrar aversão ao castigo por causa da sua  
    desobediência e até pode ser treinado ou condicionado a obedecer, se for repetidamente punido, em  
    cada vez em que desobedecer; mas nunca aprenderá que é moralmente errado roubar os ovos de 
    uma galinha ou comer os seus pintainhos. 
4. O homem tem um profundo sentimento da necessidade de adorar um Ser superior; mas os animais  
    não têm a capacidade de adorar nem os meios para exprimir reverência. 
5. O homem pode planear com antecedência, antecipar necessidades futuras e alterar os  
    acontecimentos. Ele deleita-se em criar novos estilos de casa e novas formas de arte. Ele esforça-se  
    continuamente para modificar o seu meio ambiente, para tornar a vida melhor e mais fácil. Os  
    animais, no entanto, são incapazes de ter criatividade e previsão. Tudo quanto, porventura façam,  
    em preparação para o que está à frente, é simplesmente um impulso dos seus instintos naturais. Por  
    exemplo, apesar dos pássaros terem o instinto natural de construírem os seus ninhos para chocar os  
    seus ovos, através dos séculos cada espécie continua a construir exactamente o mesmo tipo de ninho  
    que as gerações anteriores de pássaros faziam. 
 
     Parece óbvio, por conseguinte, que o homem é uma criação especial de Deus. Ele não é o produto 
do acaso – ele não evoluiu a partir de uma forma inferior qualquer de vida animal. Já vimos, numa 
lição anterior, que o Deus que criou o universo também o sustenta. A natureza, entregue ao seu próprio 
destino, tende a perder a qualidade, em vez de melhorar. As coisas desgastam-se. O que é a boa ordem 
começa a exibir sinais de desordem. É preciso uma inteligência e uma energia superior e externa ao 
sistema deste mundo para o manter e para fazer as coisas melhorarem. Foi por um acto especial de um 
Deus soberano que a mais maravilhosa criatura, o homem, foi criado (CoIossenses 1:16-17). 
 
2. VERDADEIRO-FALSO. (Qual afirmação dá prova de que o homem é uma criação especial  de 
Deus?): 
 
_____ a) A criação do homem seguiu o mesmo padrão que a criação da vida animal e  vegetal. 
 
_____ b) Só o homem recebeu vida por Deus ter soprado sobre ele. 
  
_____ c) Ao homem foi dado o domínio sobre a vida vegetal e animal.  
  
_____ d) O homem foi criado à semelhança do seu Criador. 
  
_____ e) O homem é diferente e superior a todas as outras criaturas que há na terra. 
  
_____ f) Só o homem é independente de qualquer poder superior. 
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Feito à Imagem de Deus 
Objectivo 2. Descobrir nos textos bíblicos mencionados a semelhança entre Deus e o homem e o que é 
que ali é indicado ou sugerido. 
 
     A Bíblia ensina que o homem foi feito à imagem de Deus, ou seja, parecido com Ele            
(Génesis 1:26-27; 5:1; 9:6; 1 Coríntios 11:7; Tiago 3:9). À semelhança de Deus, o homem pode pensar 
em termos de desígnio ou propósito. Cada um de nós, à sua própria maneira, pode criar coisas que são 
belas e úteis. Também podemos descobrir, pelos nossos próprios estudos, os princípios que 
transparecem na criação, e que dão provas da criatividade de Deus. O que mais está incluído nesta 
“semelhança com Deus”? E o que não está incluído? 
     A expressão “à imagem de Deus” não significa que o homem seja uma cópia. A ideia é que, em 
certas coisas, o homem se assemelha a Deus. Já vimos na primeira lição que o Senhor Deus é 
invisível, pois Ele é Espírito. Portanto, sabemos que a imagem de Deus, existente no homem, não tem 
nada a ver com a semelhança física. Ora, se a nossa semelhança com Deus não é física, então em que 
consiste? 
 
1. Personalidade 
     Embora Deus seja Espírito, o nosso espírito humano pode interagir com o Seu divino Espírito; 
porquanto nós, como Deus, somos seres pessoais. Temos a possibilidade de manter comunhão com 
Ele, através de um relacionamento pessoal, e também temos a capacidade, tal como Ele, de ter 
convívio com outros seres. 
      
2. Semelhança Moral 
     O homem, tal como Deus, tem a capacidade de distinguir entre o que é certo e o que é errado. 
Originalmente, a personalidade total do homem - intelecto, sentimentos e vontade - estava voltada para 
Deus. A natureza moral do homem era uma cópia limitada da natureza moral ilimitada de Deus. O 
homem tinha a liberdade de escolher e de agir de maneira responsável. Ele podia ser submetido a teste, 
podia exercer o seu juízo, podia desenvolver-se e podia progredir, enquanto exercia a sua liberdade de 
escolher entre o bem e o mal. O facto é que o homem tinha consciência da necessidade de escolher 
entre o certo e o errado. 
      
3. Natureza Racional 
     O homem assemelha-se ao Ser racional de Deus, por causa do seu intelecto ou natureza racional, 
por causa da sua capacidade de raciocinar e também de conhecer Deus e outros seres. Esta capacidade 
também demonstra a semelhança mental entre o homem e o seu Criador. 
      
4. Capacidade de Governar 
     O homem parece-se com Deus na sua capacidade de exercer domínio, de controlar as coisas. O 
homem tem a capacidade de domar os animais, mesmo aqueles que são mais fortes do que ele. O 
homem tira proveito da força das águas dos rios para gerar electricidade. O homem faz o deserto 
florescer como se fosse uma área naturalmente fértil. Em pequenas dimensões, essa habilidade 
conferida por Deus, reflecte o domínio que Deus exerce sobre o universo inteiro. 
      
5. Auto-consciência 
     Como um ser pessoal, criado à imagem de Deus, o homem tem consciência de si mesmo. Desde 
muito cedo na vida, a criança começa a sentir que é um ser à parte de todos os outros membros da sua 
família. Ela é um indivíduo. Sem importar o que lhe seja solicitado, por parte da sua família ou do seu 
meio ambiente cultural, a criança sabe que é uma pessoa distinta das outras. Ela tem os seus próprios 
sonhos, ambições, esperanças, temores e motivos. Ela é diferente de qualquer outro ser. Nenhuma 
outra criatura, exceptuando o homem, tem essa auto-consciência. 
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6. Natureza Sócia  
     A base da natureza social divina consiste nos Seus afectos, no Seu amor. Durante toda a eternidade, 
Deus encontrou os objectos do Seu amor nas Pessoas da Trindade. Disse o Senhor Jesus:                    
“... permanecei no meu amor... O meu mandamento é este: Que vos ameis uns aos outros, assim como 
eu vos amei” (João 15:9, 12). 
     Visto que somos possuidores de uma natureza social, procuramos comunhão com Deus, com os 
nossos semelhantes e organizamos as nossas vidas de acordo com a unidade social básica: a família. O 
nosso amor e o nosso interesse pelas outras pessoas flúem directamente desse aspecto social da nossa 
natureza. 
 
3. Encontre as seguintes passagens bíblicas e diga qual semelhança entre Deus e o homem  aparece em 
cada uma delas: 
 
a) Génesis 2:1_______________________________________________________________________ 
 
b) Efésios 4:24______________________________________________________________________ 
 
c) CoIossenses 3:10__________________________________________________________________ 
 
d) Salmo 139:13-16__________________________________________________________________ 
 
e) Romanos 10:8-11__________________________________________________________________ 
 
f) Génesis 1:26-28___________________________________________________________________ 
  
g) 1 Pedro 1:15_____________________________________________________________________ 
 
     A Bíblia expõe uma narrativa razoável sobre a origem do homem. Ela esclarece a natureza humana 
e a potencialidade com a qual ele foi criado. Revela factos sobre a semelhança que há entre o homem e 
o seu Criador. Isto ajuda-nos a perceber quão especial é o homem e como ele é muito superior a todas 
as outras criaturas que há no mundo. A Bíblia também nos ensina que, juntamente com a sua posição 
superior, como um ser moral, o homem foi encarregado de algumas importantíssimas 
responsabilidades – responsabilidades essas que afectam o seu destino eterno, conforme veremos na 
nossa próxima lição. 
 

A NATUREZA DO HOMEM 
Objectivo 3. Combinar textos bíblicos com afirmações que precisam de ser completadas acerca dos 
aspectos materiais e imateriais do homem. 
 
     Torna-se mais fácil para solucionarmos os nossos problemas e compreendermos como e por qual 
razão nos comportamos desta ou daquela maneira, quando compreendemos melhor a natureza humana. 
É verdade que o homem é uma criatura complexa – é dotado de um corpo admirável, de uma mente 
fértil e da capacidade de distinguir entre o que é certo e o que é errado. Estas são apenas algumas das 
muitas características do ser humano. Esta descrição revela-nos que ele tem um aspecto material ou 
físico, que é palpável ou pode ser visto, e um aspecto imaterial ou não-físico, que não pode ser visto, 
medido nem analisado em laboratório. Consideremos agora esses vários aspectos ou características da 
natureza humana. 
 
O Aspecto Material (Físico) 
 
     É bastante fácil para nós identificarmos o aspecto físico ou material do homem. É aquilo que vemos 
noutra pessoa. É aquilo que um médico examina e sobre o que um cirurgião opera. Esse corpo físico 
pode ser pesado, medido e analisado em laboratório. É o corpo humano. 
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     As Escrituras falam sobre o corpo humano com bastante frequência, incluindo o corpo na nossa 
redenção final (Romanos 8:23; 1 Coríntios 6:12-20). Qual é o valor que a Bíblia dá ao corpo humano? 
Apesar de sermos instruídos no sentido de que o aspecto não-fisico do homem é mais importante do 
que o seu lado físico (Mateus 10:28), não devemos pensar que os nossos corpos são desprezíveis ou 
intrinsecamente maus. Pelo contrário, o apóstolo Paulo ensinou que embora os nossos corpos entrem 
em decomposição após a morte, eles serão miraculosamente ressuscitados quando o Senhor Jesus 
voltar: “... a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, 
que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso...” (Filipenses 3:20-21). 
     Ao escrever à igreja cristã em Corinto, Paulo afirmou que os corpos dos crentes são membros do 
corpo de Cristo. Os seus corpos, no dizer dele, são templos do Espírito Santo. Por essa razão, ele 
recomenda que os crentes honrem Deus através dos seus corpos (1 Coríntios 6:15,19-20). 
     O Senhor Jesus sempre honrou o máximo o corpo humano, pois Ele mesmo, sendo Deus, tomou a 
forma de um corpo físico. Lucas regista que Jesus crescia em “estatura” (Lucas 2:40), enquanto se ia 
tornando adulto. De facto, o escritor da epístola aos Hebreus declara que era necessário que o nosso 
Senhor tivesse um corpo físico, para que pudesse ser o nosso Sumo-Sacerdote, que simpatizasse 
connosco e que fosse o nosso Salvador, pela expiação que há no Seu sangue Hebreus 2:14-15, 17-18). 
 
4. COMBINAÇÃO. Combine as referências bíblicas, com as descrições apropriadas, (algumas 
descrições aceitam duas referências): 
 
_____ a) O corpo humano é uma admirável criação  1. Génesis 1:27, 31  
    de Deus, a qual Ele declarou ser muito boa.   2. Romanos 12:1 
_____ b) Porque Jesus teve corpo humano, Ele pode  3. 1 Coríntios 6:15, 19-20 
    ser o nosso Sumo-Sacerdote e nosso simpatizante. 4. Salmo 139:13-16 
_____c) O nosso corpo humano, em todas as suas  5. Hebreus 2:14-15, 17-18 
   partes, é usado como um padrão que representa 6. 1 Coríntios 6:14 
   o corpo de Cristo.         7. Filipenses 3:20-21  
_____ d) O corpo físico deve ser honrado como templo  8. Romanos 8:23 
    do Espírito Santo.      9. 1 Coríntios 12:12-27  
_____ e) Os nossos corpos humanos foram incluídos na  
    redenção, o que sucederá no futuro. 
_____ f) Os nossos corpos devem ser usados num serviço santo 
    e aceitável para Deus. 
_____ g) Os nossos corpos humanos serão ressuscitados e  
    transformados, para que sejam como o corpo glorioso do  
    Senhor Jesus. 
 
Os Aspectos Imateriais (Não-Físicos) 
 
     Se é fácil identificar o aspecto material, é muito difícil descrever as dimensões imateriais (não-
físicas) do ser humano. Por exemplo, a Bíblia refere-se à alma e ao espírito do homem, em                  
1 Tessalonicenses 5:23, juntamente com o corpo físico, constituindo assim a pessoa total. Entretanto, 
em Mateus 10:28, a alma parece representar todo o nosso aspecto imaterial. Somos seres constituídos 
por duas partes ou por três partes? A alma e o espírito são coisas diferentes, ou são uma mesma coisa? 
     Há muita polémica se a alma e o espírito são dois aspectos separados que compõem o ser humano 
total, ou se eles são apenas dois nomes para a mesma coisa. A Bíblia não nos oferece uma solução 
nítida. Não nos esqueçamos disto, enquanto examinamos, com maiores detalhes, os elementos não-
físicos do nosso ser. 
     Alguns estudiosos da Bíblia acreditam que, quando Deus criou o homem, Ele soprou no homem 
apenas um aspecto: a alma viva. Porém, outros estudiosos da Bíblia crêem que há dois elementos na 
parte imaterial do ser humano. Um desses elementos, seria a alma, que seria o princípio da vida 
biológica, ou seja, aquilo que nos faz respirar, fazendo de nós criaturas vivas. E o outro elemento seria 
o espírito, que seria a base da nossa vida racional, ou seja, aquilo que está vinculado à razão e à 
compreensão. 
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5. RESPOSTA BREVE. Diga se cada uma delas nos dá a entender um único ou um duplo aspecto 
imaterial no homem: 
  
a) Génesis 2:7_______________________________________________________________________ 
  
b) Salmo 42:16______________________________________________________________________ 
  
c) l Coríntios 5:3____________________________________________________________________ 
 
d) Hebreus 4:12_____________________________________________________________________ 
  
e) 1 Tessalonicenses 5:23_____________________________________________________________ 
 
     Há vários elementos importantes na vida racional. Poderá reconhecer que os três primeiros também 
são aspectos da personalidade. São eles: 
 
1. O elemento intelectual – a capacidade de compreender, de raciocinar e de lembrar. 
2. O elemento emocional – a capacidade de sentir, de ser afectado por aquilo que a pessoa sabe ou  
    experimenta. 
3. A vontade – a capacidade de escolher, de resolver, e de agir. 
4. A consciência – o conhecimento do próprio eu, em relação a algum padrão conhecido de certo e  
    errado. 
 
     No nosso estudo sobre a natureza de Deus (primeira lição) pudemos aprender que fomos criados 
com os ingredientes básicos da personalidade: o intelecto, as emoções e a vontade. Estas qualidades 
capacitam-nos a comunicarmo-nos com Deus e com as outras pessoas de uma maneira responsável e 
significativa. Paralelamente ao nosso ser físico, esses elementos imateriais capacitam-nos a viver 
como seres totais, completos. Subjugamos o nosso meio ambiente, retirando do mesmo o que 
necessitamos para viver; aprendemos a trabalhar harmoniosamente com outras pessoas, em 
circunstâncias sociais. E, em cima de tudo, quando nos convertemos, procuramos agradar ao nosso 
Criador, o qual providenciou tudo quanto era necessário para termos uma existência útil no mundo e a 
própria salvação eterna. 
     A nossa vontade e a nossa consciência são elementos muito importantes do aspecto moral do nosso 
ser não-fisico ou imaterial, conforme veremos na próxima secção do nosso estudo. 
 
6. Baseado no que acabámos de ver, podemos saber com certeza que: 
a) o homem compõe-se de três elementos: o corpo, a alma e o espírito. 
b) a Bíblia ensina claramente que o homem é um ser composto de três elementos.  
c) o homem compõe-se de dois elementos: o corpo e a alma. 
d) a Bíblia ensina claramente que o homem é um ser composto de duas partes. 
e) as Escrituras referem-se ao corpo, à alma, ao espírito, ao sopro da vida, além de usar outros  termos,  
    para descrever a natureza humana; mas não revela claramente se o homem tem  uma dupla ou uma  
    tripla natureza. 
 
7. Os quatro elementos da vida racional do homem são: 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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Os Aspectos Morais 
Objectivo 4. Reconhecer afirmações verdadeiras acerca das funções da consciência e da vontade, 
quando se trata de fazermos escolhas morais. 
 
     As qualidades racionais do nosso ser imaterial, sobre as quais acabámos de estudar, preparam-nos 
para realizar acções correctas ou erradas. O nosso intelecto permite-nos compreender o que está 
envolvido nas questões do que é certo e do que é errado. As nossas emoções apelam para que nos 
inclinemos numa direcção ou noutra e a nossa vontade decide, finalmente, a questão. Porém sem o 
quarto elemento, que é a consciência, não pode haver qualquer acção moral. 
     A nossa consciência pode ser descrita como uma “voz interior”, que aplica a lei moral de Deus a 
nós, em relação a cursos específicos de acção, levando-nos a obedecer a essa lei. Para 
compreendermos mais claramente a natureza desse poder moral, consideraremos agora a consciência e 
a vontade no que elas estão vinculadas às nossas acções. 
 
A Consciência 
     Já vimos, de maneira breve, que a nossa consciência se ocupa com as nossas atitudes e acções. Essa 
é a faculdade que nos capacita a julgar de modo apropriado entre cursos de acção diferentes ou entre 
formação de atitudes que sejam agradáveis ou desagradáveis a Deus. Deus revelou-nos na Sua Palavra, 
um padrão aceitável de vida. O ensino e a aplicação prática da verdade divina, que recebemos, 
ajudam-nos a compreender como convém conduzirmo-nos. Portanto, aquilo que sabemos em relação à 
vontade de Deus, conforme nos é revelada na Sua Palavra, e aquilo que aprendemos, na aplicação 
dessa verdade às nossas vidas diárias, formam a base sobre a qual actua a nossa consciência. 
     A consciência serve-nos de monitor (avisando-nos ou instruindo-nos) acerca das atitudes que estão 
a tomar forma ou de actos que estamos prestes a realizar, se eles são certos ou errados. O apóstolo 
Paulo fornece-nos um exemplo, sobre isto ao escrever em Romanos 2:15: “Os quais mostram a obra da 
lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência, e os seus pensamentos, quer 
acusando-os, quer defendendo-os”. 
     Para exemplificar, consideremos a hipótese de um negociante crente, de nome José, que se 
confronta com a seguinte decisão: “Deverei ir a um jantar onde farei um importante contacto      
comercial, embora ali haja algumas diversões ímpias? Deveria agir segundo as minhas convicções de 
que isto seria um erro, embora eu venha a perder uma transacção comercial, se não aceitar o convite?” 
     O padrão de José é a Palavra de Deus. Ele sabe o que Deus disse acerca de associações erradas     
(2 Coríntios 7:1 e 1 Coríntios 15:33). A sua consciência testifica sobre o facto que é um erro aceitar 
aquele convite, por ser contrário ao padrão divino. E também o faz relembrar da sua obrigação de se 
conduzir conforme Deus quer. A consciência de José, portanto, discrimina (nota a diferença) entre o 
que é certo e o que é errado, com base na Palavra de Deus. Porque José é crente, a sua consciência fala 
com ele, sob a influência do Espírito Santo. 
     Se José não quiser atender ao testemunho da sua própria consciência, seguindo as suas 
responsabilidades morais, então ele sentir-se-á envergonhado e lamentará, e também temerá as 
consequências dos seus actos. Se ele ceder diante da tentação, isto despertará nele um sentimento de 
fracasso – o fracasso de não estar a viver de acordo com o padrão de Deus. Os sentimentos associados 
a esse sentido de fracasso – a vergonha, a lamentação e o temor – não são elementos da consciência, 
mas são apenas emoções. A consciência, por conseguinte, actua como um juiz, em relação às nossas 
atitudes mentais e à nossa conduta externa. 
 
8. Para o crente que desobedecer à sua consciência, o resultado será três sentimentos  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     Porque Deus nos criou dotados desse monitor ou “voz” interior, deveríamos compreender mais 
sobre aquilo que pode ser feito pela nossa consciência e quais são as suas limitações. Em primeiro 



 99 

lugar, tal como o intelecto, a consciência desenvolve-se à medida que crescemos e amadurecemos. 
Quando chegamos a compreender a nossa responsabilidade, também começamos a compreender 
melhor as consequências dos nossos actos. Em segundo lugar, a Bíblia ensina-nos que a consciência 
pode ser contaminada, corrompida ou cauterizada:  
 
“Mas, nem em todos há conhecimento; porque alguns, até agora, comem, no seu costume para com o 
ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo; e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada” (1 Coríntios 8:7). 
 
“Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis, antes o seu 
entendimento e consciência estão contaminados” (Tito 1:15). 
 
“Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência”                  
(1 Timóteo 4:2). 
 
     Estas passagens bíblicas indicam que o crente que se descuida na sua vida cristã, que ignora a voz 
da própria consciência e que desiste da própria fé, pode tornar ineficaz a função da sua consciência, 
que lhe foi dada por Deus. Não obstante, a Bíblia nunca ensina que a consciência possa ser destruída, 
totalmente eliminada. 
     Em terceiro lugar, a consciência não é infalível (não é perfeita nem é destituída de erros). Por 
outras palavras, a consciência pode guiar erroneamente uma pessoa, se ela dispuser de padrões errados 
para seguir. O apóstolo Paulo, antes da sua grande crise na estrada de Damasco, estava muito 
consciencioso quanto à sua conduta errada. Ele pensava que estava a fazer a coisa certa. O seu espírito 
zeloso e o seu carácter sem falhas eram recomendáveis; mas os seus actos eram chocantes! Porque a 
sua razão tinha adoptado uma interpretação errónea do Antigo Testamento, a sua consciência 
testificava daquele com base nessa distorcida interpretação, e isto desviava-o para caminhos errados 
(Actos 9). 
     Logo, a nossa consciência julga as nossas acções e as nossas atitudes baseada: 
 
1. No conhecimento que temos da existência de Deus; 
2. Na vontade revelada de Deus; 
3. Na consciência moral que Ele nos deu; 
4. Naquilo que nos foi ensinado (o que tem alimentado a nossa consciência); 
5. Nos padrões sociais que aceitámos. 
 
     Sabemos que teremos de prestar contas a Deus. Os padrões sociais, porém, nem sempre são os 
mesmos, por causa do pecado e porque os homens rejeitaram o padrão determinado por Deus. Por 
conseguinte, o único padrão da consciência que é aceitável aos olhos de Deus tem por base a Sua 
Palavra, conforme a mesma é interpretada pelo Seu Santo Espírito. 
 
9. VERDADEIRO-FALSO. 
 
_____ a) A consciência mostra-nos se estamos a viver responsavelmente, em relação a algum padrão  
               aceite. 
_____ b) Os crentes geralmente podem ser guiados pelos padrões sociais, quando se trata de  
               determinar o que é certo e o que é errado. 
_____ c) A consciência sempre se mostra coerente com o padrão sobre o qual ela está  alicerçada. 
 
_____ d) Se a consciência de alguém está baseada sobre o padrão da Palavra de Deus, então ela não  
               pode ser corrompida, contaminada e cauterizada. 
_____ e) A consciência de um crente é moldada principalmente pela sua própria  interpretação sobre as  
              acções certas e as acções erradas. 
_____ f) A consciência de uma pessoa pode corromper-se, ser contaminada ou cauterizada, se a sua  
               voz for sempre ignorada. 
_____ g) A consciência de uma pessoa pode ser destruída totalmente, se ela continuar a agir de modo  
               contrário àquilo que a sua consciência lhe diz. 
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A Vontade 
     A vontade é a nossa faculdade de escolher ou decidir entre possíveis cursos de acção. Em relação a 
qualquer acção possível, devemos saber sobre ela, antes de podermos exprimir qualquer sentimento 
acerca dela. E então, com base no nosso conhecimento e nos nossos sentimentos, poderemos escolher 
por um acto da vontade, um curso de acção em particular. Podemos preferir espontaneamente fazer 
qualquer coisa coerente com a nossa natureza. Podemos querer correr, mas não podemos querer viver 
debaixo de água, como um peixe, por exemplo. Correr é algo compatível com a natureza humana; 
viver debaixo de água não é. Conforme veremos na nossa próxima lição, o homem está limitado pelo 
pecado, de tal modo que não pode alterar o seu estado moral simplesmente porque se quer tornar justo. 
     Portanto, o que é que influencia a nossa vontade? A vontade está totalmente debaixo do controle do 
homem ou do controle de Deus? Qual processo está envolvido ao tomarmos as nossas decisões? 
Vamos examinar agora estas questões, à medida que estudamos mais plenamente a natureza humana. 
     Quando Deus criou o homem, deu-lhe a capacidade de escolher: entre o pecar ou o não pecar. Deus 
colocou-o no jardim do Éden e determinou sob quais condições o homem poderia continuar em 
comunhão com Deus: 
 
“E ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da 
árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás; porque, no dia em que dela comeres, certamente 
morrerás” (Génesis 2:16-17). 
 
     Como foi que Adão correspondeu a essa instrução ordenada pelo Senhor? O processo de tomada de 
decisão provavelmente seguiu o seguinte padrão: 
 
1. O intelecto de Adão aceitou o padrão de Deus. Ele compreendeu o que Deus lhe estava a dizer. 
2. As emoções de Adão concordaram com a rectidão das palavras de Deus. Como seu Criador e  
    Soberano Senhor, Deus tinha o direito de fundar esse padrão. 
3. A vontade de Adão preparou-se para decidir entre a aceitação ou a rejeição da tentação que lhe foi  
    apresentada pela serpente (Génesis 3:4-6). 
4. Nesses momentos cruciais, a consciência de Adão pesou as consequências de agir de modo  
    contrário ao padrão determinado por Deus. 
5. Adão acabou cedendo à tentação, por um acto da sua livre vontade. 
 
     Desta maneira, Adão desobedeceu deliberadamente à Palavra de Deus, e teve de sofrer 
consequências imediatas. A sua consciência condenou-o, levando-o a reconhecer que tinha fracassado, 
por não ter respeitado o mandamento do Senhor. Ele sentiu vergonha, lamentou-se e temeu, porque o 
seu acto de desobediência lhe tinha furtado a sua inocência (Génesis 3:7-10). Agora, a sua natureza 
estava corrompida. Adão caíra do estado de inocência para o estado de corrupção. Desde a sua queda 
para longe do favor divino, o homem acha-se limitado pela sua própria natureza pecaminosa. Ela não 
pode querer obedecer à vontade do Senhor sem o auxílio de Deus. Escreveu o apóstolo Paulo: “Porque 
eu sei que, em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum; e, com efeito, o querer está em mim, 
mas não consigo realizar o bem” (Romanos 7:18). 
     Deus, porém, não se contentou em deixar o homem em corrupção. Antes, Ele oferece a Sua graça 
ao homem, mesmo na sua condição de perdição, apelando para que ele se arrependa dos seus pecados 
e aceite a salvação que lhe oferece (Tito 2:11). É nesse ponto que o Espírito Santo assume a iniciativa, 
influenciando a vontade do homem para se voltar de todo o coração para Deus (Filipenses 2:13). 
Aqueles que assim se voltam, recebem o direito de serem feitos filhos de Deus (João 1:12). 
     Apesar de Deus oferecer a Sua graça ao homem caído, capacitando-o a aceitar Cristo como seu 
Salvador, Ele nunca é forçado a fazê-lo. Por um acto da sua vontade, um homem pode aceitar a oferta 
e assim tornar-se um filho de Deus; ou então, pode rejeitar a oferta e assim permanecer sob 
condenação do juízo divino. A sua vontade tem a liberdade de decidir sobre a questão. Nesse processo 
estão envolvidas tanto a vontade de Deus, como a vontade do homem (Tito 2:11-12 e João 7:17). 
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10. COMBINAÇÃO. Combine passagens bíblicas com as afirmações: 
 
_____ a) A graça de Deus ensina-nos a dizer “não” à   1. João 7:17 
               impiedade e às paixões.      2. Filipenses 2:13 
_____ b) É Deus quem opera em nós, tanto o querer como o agir. 3. Tito 2:11-12   
         4. Romanos 7:18 
_____ c) Se alguém escolher fazer a vontade de Deus,     
    descobrirá que esse ensino vem de Deus. 
_____ d) Tenho o desejo de fazer o bem, mas não sou capaz. 
 
11. Dentro do processo que nos leva à acção ou à tomada de decisões, vemos em operação todas as 
faculdades ou poderes racionais do homem. Complete as frases seguintes para  explicar o processo: 
  
a) O intelecto _______________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) As emoções ______________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
c) A consciência ____________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
d) A vontade _______________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     Embora as nossas faculdades racionais estejam envolvidas, quando temos de tomar decisões de 
ordem moral, o Espírito Santo exerce uma influência positiva para o bem, enquanto estivermos com a 
mente fixa naquilo que o Espírito de Deus deseja (Romanos 8:5-9, 12-14). E Ele opera em nós para 
nos levar a desejar fazer a Sua vontade (Filipenses 2:13). Aprender a viver no Espírito e seguir as 
pisadas do Espírito representa uma crescente experiência na vida de cada um de nós, crentes, enquanto 
vamos avançando cada vez mais para a maturidade cristã (Gálatas 5:16-18, 25). 
 

A IMORTALIDADE DO HOMEM 
Objectivo 5. Explicar a ideia da imortalidade e o que acontece ao homem, depois da sua morte física. 
 
     O que acontece a uma pessoa, no momento da morte física? Há muitas coisas que não sabemos 
acerca da existência após a morte. Mas a Bíblia ensina-nos que há vida após a morte do corpo. 
     A morte física é aquilo que acontece quando o corpo deixa de funcionar biologicamente. O corpo 
físico entra em decadência e volta ao pó, de onde veio (Génesis 3:19). No entanto, a parte imaterial do 
homem, que a Bíblia chama de alma ou espírito, continua a existir. Numerosas passagens bíblicas 
confirmam isto, a saber: 
 
“E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que estarás comigo, hoje, no Paraíso” (Lucas 23:43). 
 
“... temos confiança, e desejamos, antes, deixar este corpo, para habitar com o Senhor” (2 Coríntios 5:8). 
 
“Mas, se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei, então, o que deva escolher; mas de ambos 
os lados estou em aperto, tendo desejo de partir, e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor” 
(Filipenses 1:22-23). 
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“Na verdade, na verdade vos digo que, quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a 
vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida” (João 5:24). 
 
     A morte física do homem é parte da maldição que lhe foi imposta, quando Adão caiu em pecado: 
“ ... porquanto és pó, e em pó te tornarás” (Génesis 3:19). Apesar de que, no momento da morte física, o 
crente deixa de existir como um completo ser material/imaterial, ele conta com a bendita esperança da 
segunda vinda de Cristo, quando então receberá um corpo glorificado. Jesus pela Sua morte por causa 
dos nossos pecados e pela Sua ressurreição, garantiu que também teremos de ressuscitar dentre os 
mortos. Isto é explicado no texto de 1 Coríntios 15:42-49, que diz:  
 
“Assim, também, a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção; ressuscitará em 
incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com 
vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo 
espiritual. Assim está, também, escrito: O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente; o último 
Adão em espírito vivificante.... E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos, também, 
a imagem do celestial”. 
 
     Em contraste com isto, quando morre um pecador impenitente, a sua alma continua em estado de 
existência consciente, num lugar de intenso sofrimento chamado hades ou inferno. Recebemos um 
vislumbre em relação a esse lugar na história de Jesus acerca do rico e Lázaro (Lucas 16:19-24). No 
hades, o rico da parábola de Jesus podia pensar, lembrar, falar e sentir. Também conservou a sua auto-
consciência. 
     Assim, vemos que o homem foi criado por Deus como um ser imortal. Isto constitui uma bendita 
esperança para aqueles que aceitaram a obra expiatória de Cristo e que O servem e Lhe obedecem. 
Quando os crentes morrem, as suas almas vão imediatamente para a presença do Senhor. No momento 
da segunda vinda do Senhor, os seus corpos mortais serão ressuscitados e transformados, para que 
sejam corpos glorificados (1 Coríntios 15:50-57). Que dia glorioso será aquele! Porém, os incrédulos 
terão de enfrentar o julgamento eterno e os tormentos longe da presença do Senhor                         
(Apocalipse 20:7-10). 
 
12. RESPOSTA BREVE.  
 
a) O que acontece ao corpo da pessoa, quando ela morre? ____________________________________ 
  
__________________________________________________________________________________ 
 
b) Que sucede à alma ou espírito, no momento da morte? ____________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
c) O que acontecerá com os crentes, no momento da segunda vinda de Cristo? ___________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
d) Qual é o destino eterno daqueles que não querem aceitar Jesus Cristo? _______________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
e) Explique esta afirmação: O homem é um ser imortal. _____________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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Auto-Teste 
 
ESCOLHA MÚLTIPLA.  
 
1. O ponto de vista bíblico da criação do homem é que ele 
a) era apenas um dentre os muitos seres vivos que Deus criou em certo tempo específico. 
b) foi uma criação singular de Deus, colocado em cima das outras criaturas e abençoado por Ele. 
c) evoluiu no decurso do tempo, desde uma parte inferior da criação até que gradualmente 
    assumiu controle sobre ela. 
 
2. Quando dizemos que o homem foi feito à semelhança de Deus, queremos dizer que ele é 
a) exactamente como Deus em todos os pormenores. 
b) agora uma cópia limitada de Deus, mas que, finalmente, se tornará exactamente como Ele, com um 
    poder e uma autoridade sem limites. 
c) semelhante na sua personalidade, na sua consciência moral e social e na capacidade de dominar. 
 
3. Os seres humanos compõem-se de 
a) aspectos materiais e imateriais. 
b) um corpo que se desgasta e entra em decomposição após a morte física e de uma alma que morre,  
    até reviver, quando do julgamento final. 
c) um corpo que é mau e de um aspecto imaterial, que é bom. 
 
4. O aspecto imaterial do homem, como princípio da vida biológica, é visto por alguns estudiosos     
como 
a) o corpo. 
b) a alma. 
c) o espírito. 
d) o sopro da vida. 
 
5. Alma, espírito, sopro da vida e consciência são termos usados na Bíblia em alusão 
a) ao ser material do homem. 
b) ao ser imaterial do homem. 
c) à personalidade do homem. 
d) ao corpo do homem. 
 
6. VERDADEIRO-FALSO. (em relação aos elementos do homem, como um ser racional): 
 
_____ a) O intelecto capacita o indivíduo a compreender e raciocinar.  
 
_____ b) As emoções capacitam a pessoa a sentir e a ser afectada por aquilo que ela sabe. 
 
_____ c) A consciência pesa as acções e as atitudes, com base em algum padrão de certo ou errado. 
 
_____  d) A vontade é a faculdade que capacita a pessoa a escolher e a agir segundo essa escolha. 
 
7. Quando uma questão qualquer é claramente compreendida, primeiramente 
a) a vontade imediatamente resolve a questão. 
b) o intelecto frisa os pontos bons e os pontos maus em comparação com algum padrão de valores. 
c) as emoções apelam para a pessoa agir de uma maneira ou de outra. 
d) a consciência produz o sentimento de culpa e de lamentação. 
 
8. Durante o processo de tomada de decisão, a pessoa deve, antes de tudo 
a) ter a compreensão dos factos envolvidos na matéria em questão. 
b) resolver o que fará, com base nos padrões da sociedade em que vive. 
c) considerar os seus sentimentos e as consequências da sua decisão. 
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9. A consciência é aquele elemento que 
a) apela para que se tome uma decisão, com base nos desejos do indivíduo. 
b) pesa os cursos de acção, em confronto com os padrões de conduta do próprio indivíduo. 
c) toma a decisão de agir. 
d) escolhe um curso de acção. 
 
10. A vontade do homem funciona de acordo com a vontade de Deus por causa 
a) do desejo de fazer o que é certo. 
b) da consciência do homem, que lhe revela a vontade de Deus. 
c) da graça de Deus, que oferece a salvação e a capacidade do homem obedecer a Deus. 
d) do temor de ser julgado e condenado por Deus. 
 
11. Quais destas afirmações são verdadeiras, em relação à imortalidade do homem? 
a) O corpo e a alma do homem são imortais na sua actual condição. 
b) O corpo físico do homem terá de morrer e decompor-se, mas a sua alma viverá para sempre, num 
    estado de paz perfeita. 
c) O corpo físico do homem morrerá; a alma/espírito do crente irá imediatamente até à presença do 
    Senhor e, no momento da segunda vinda de Cristo, o crente receberá um corpo glorificado; mas o 
    incrédulo experimentará tormentos eternos, no hades ou inferno. 
 
 
 
Respostas às Perguntas de Estudo 
 
1. a) Deus criou o homem à Sua própria imagem. 
    b) Deus criou o homem, macho e fêmea, à Sua semelhança. 
    c) Deus criou a humanidade. 
    d) Deus criou o homem à imagem de Deus. 
    e) Deus criou o homem na terra. 
    f) O Senhor foi quem nos fez. 
    g) Os homens foram feitos à imagem de Deus. 
 
7. O intelecto, a vontade, as emoções e a consciência. 
 
2. a) F  d) V 
    b) V  e) V 
    c) V  f) F 
 
8. vergonha, lamentações e temor 
 
3. a) Natureza social 
    b) Semelhança moral 
    c) Natureza racional 
    d) Auto-consciência 
    e) Personalidade 
    f) Capacidade de governar 
    g) Semelhança moral 
 
9. a) V    
    b) F     
    c) V 
    d) F 
    e) F; (é formada pela Palavra de Deus, conforme é interpretada pelo Espírito Santo). 
    f) V   
    g) F 
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4. a) 1. Génesis 1:27,31; e  4.  Salmo 139:13-16  
    b) 5. Hebreus 2:14-15, 17:18 
    c) 9. 1 Coríntios 12:12-27 
    d) 3. 1 Coríntios 6:15,19-20 
    e) 8. Romanos 8:23; e 6. 1 Coríntios 6:14 
    f) 2. Romanos 12:1 
    g) 7. Filipenses 3:20-21 
 
10. a) 3. Tito 2:11-12 
      b) 2. Filipenses 2:13 
      c) 1. João 7:17 
      d) 4. Romanos 7:18 
 
5. A nossa versão portuguesa oferece-nos as seguintes expressões a O sopro de vida (um aspecto). 
    b) A alma (um aspecto) 
    c) Espírito (um aspecto) 
    d) Alma e espírito (dois aspectos) 
    e) Alma e espírito (dois aspectos) 
 
11. A sua resposta deveria ser semelhante a esta: 
      a) compreende o que está envolvido ou o que precisa de ser decidido. 
      b) apelam para que seja tomado um curso de acção ou outro qualquer. 
      c) pesa os cursos de acção propostos, comparando-os com os padrões morais da pessoa. 
      d) resolve a questão. 
 
6. e) As Escrituras referem-se ao corpo, à alma, ao espírito.... 
 
12. A sua resposta deveria ser semelhante a esta: 
      a) Entra em decomposição e volta ao pó. 
      b) O crente passa para a presença imediata do Senhor no paraíso. O incrédulo vai sofrer no hades  
          (inferno). 
      c) Os seus corpos mortais serão ressuscitados e transformados em corpos imortais e glorificados.     
      d) Juízo e tormento eternos longe de Deus. 
      e) O homem foi criado como um ser material/imaterial cuja alma/espírito não morre. Existirá       
          para sempre, na presença de Deus ou no inferno, em punição eterna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


