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INTRODUÇÃO AO CURSO 
 
O Que é Estudo de Doutrinas? 
 
     O que Mahatma Gandhi, pai da Índia moderna, acreditava serem os males do século XX? Por qual 
motivo Benito Juarez preferiu separar a Igreja do Estado no México? 
     Para descobrir o que esses e outros grandes homens ensinavam sobre qualquer assunto, obviamente 
teríamos de ler todas as suas obras escritas. No caso de Gandhi, isso requereria a leitura de oitenta 
livros. Pensemos em como seria muito mais fácil se conseguíssemos encontrar um livro que 
classificasse, por tópicos, tudo quanto ele ensinou. 
     Encontramos esse mesmo problema quando procuramos estudar os muitos assuntos abordados pela 
Bíblia. Conforme muito provavelmente já descobriu, os ensinamentos das Escrituras não nos são 
apresentados de acordo com tópicos. Por exemplo, o livro de Génesis não nos fornece uma completa 
explicação sobre a natureza divina, nem o faz qualquer outro livro isolado da Bíblia. 
     Logo, uma das mais importantes maneiras de estudarmos a Bíblia consiste em examiná-la por 
inteiro, para descobrir todos os seus ensinos acerca de qualquer tópico. Isso permite-nos ver 
rapidamente a ideia inteira, assim como organizar os detalhes de maneira lógica. Esse é um método 
prático para orientar os nossos pensamentos para direccionar as nossas vidas de acordo com os 
princípios bíblicos. 
     Um nome técnico para esse tipo de estudo bíblico é teologia sistemática. Neste curso, seguiremos 
um plano assim, à medida que examinamos as Escrituras para ver o que elas nos ensinam sobre o 
universo, o seu dirigente, os súbditos e a estrutura que Deus determinou para o seu desenvolvimento. 
E também descobriremos o que a Bíblia ensina sobre o futuro. 
     Um exame sistemático daquilo que a Bíblia diz sobre assuntos importantes ajudar-nos-á a saber o 
que podemos esperar da parte de Deus e o que Ele espera da nossa parte. E, como resultado disso, 
cresceremos espiritualmente, 
 
Descrição do Curso 
 
     Este livro, Fundamentos da Verdade: Um Estudo Sobre a Doutrina Bíblica, é um estudo 
sistemático introdutório das doutrinas bíblicas básicas. Os tópicos principais incluem a natureza de 
Deus, os actos de Deus, as actividades e limitações dos anjos, a queda do homem, o plano redentor de 
Deus, a origem das Escrituras, a Igreja e o plano final de Deus para a humanidade. O curso, é pois um 
estudo prático e básico sobre o ensino da Bíblia e a sua aplicação à vida dos crentes. Grandes temas da 
Bíblia são explorados e apoiados por muitas referências da Bíblia. 
 
Objectivos do Curso – Quando terminar este curso, deverá ser capaz de: 
 
1. Enumerar os atributos divinos e pessoais dos membros da natureza divina. 
2. Descrever a criação do homem, a queda do homem e a solução dada por Deus para restaurar o        
    homem à comunhão com Ele. 
3. Dizer o que podemos saber sobre os anjos bons e maus e sobre as suas actividades. 
4. Explicar o propósito e as actividades da Igreja, e também o plano de Deus quanto ao seu futuro  
    eterno. 
5. Decidir ser orientado em todas as áreas da sua vida, por um padrão de fé e conduta baseado na  
    verdade bíblica. 
 
Livro-Texto 
 
     Ao longo do seu estudo, usará o livro-texto Fundamentos da Verdade, de Floyd C. Woodworth, Jr. 
e David D. Duncan, como um manual e guia para os seus estudos. A Bíblia é o único outro texto 
necessário.  
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Unidade 1 
O DEUS SOBERANO 

 

 
 


