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TS 401 – CRIAÇÃO, PROVIDÊNCIA E ANTROPOLOGIA 
FITRef – Faculdade Internacional de Teologia Reformada 

IRTC – International Reformed Theological College 

 

 

Professor: Alexandre Ribeiro Lessa, Dr. – prof.alexandre@fitref.online 

Período: 18 de abril a 25 de junho de 2022 

Departamento: Teologia Sistemática 

Programas: B.B.S.; B.C.S.; B.C.Ed.; 

Pré-requisitos: TS 301 – Introdução, Revelação e Teontologia   

Créditos e carga horária: 3 créditos, 45 horas/aula 

 
 
 

I – EMENTA  

Esta disciplina apresenta aos alunos estudos específicos da Teologia Sistemática (TS) 

Reformada nas áreas Criação, Providência e Escatologia. A seção da disciplina reservada aos 

estudos sobre a Criação apresenta aos alunos noções sobre a definição, natureza, história e método 

criação realizada por Deus; Por sua vez, a seção reservada aos estudos sobre a Providência 

apresenta aos alunos o conceito, a relação com os meios de graça, definições e propósitos, e 

aspectos históricos do governo de Deus sobre sua criação; E, por fim, a seção destinada aos estudos  

sobre a Antropologia apresenta a perspectiva bíblica sobre a humanidade,  a queda, e os efeitos do 

pecado sobre o homem.  

 

II – PREMISSAS 

Não podemos conduzir um barco sem um leme. A Teologia Reformada necessariamente 

possui premissas que lhe constituem: tem orientação confessional, crê que toda verdade é verdade 

de Deus e é baseada na Palavra de Deus. A teologia sistemática, por sua vez, é o local de 

convergência onde todas as matérias teológicas se encontram para compartilhar as suas conquistas. 
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III – OBJETIVOS 

Ao final do curso, os participantes deverão:  

1. Compreender os assuntos relacionados à pessoa de Cristo;   

2. Compreender o ensino bíblico a respeito da obra de Cristo;  

3. Conhecer o ensino bíblico-sistemático sobre a doutrina da salvação.  

 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

  
Aula 01 – Introdução a doutrina da criação 01 

Razões para estudar a doutrina da criação 

Elementos bíblicos acerca da criação 

 

Aula 02 – Introdução a doutrina da criação 02 

O significado teológico da doutrina da criação 

 

Aula 03 – Introdução a doutrina da criação 03 

Criação ou evolução 

 

Aula 04 – O propósito da criação 01 

A glória de Deus 

 

Aula 05 – O propósito da criação 02 

Criação e relacionamento 

 

Aula 06 – O homem como ser criado 1 

Textos bíblicos sobre a imagem de Deus no 

homem 

Condição original do homem como a imagem 

de Deus  

 

Aula 07 – O homem como ser criado 2 

Características da imagem de Deus no homem 

 

Aula 08 – Revisão para Prova 1 - (aula ao vivo 

01) 

 

Aula 09 – Prova 1 

Criação 

 

Aula 10 – Providência 01 

Definição do conceito  

Doutrina da preservação 

 

Aula 11 – Providência 02 

Providência e governo 

Aula 12 – Providência 03 

Providência e oração 

 

Aula 13 – Providência 04 

Milagres: definição e propósitos 

 

Aula 14 – Providência 05 

Os puritanos e a providência 

 

Aula 15 – Revisão para Prova 2 - (aula ao vivo 

02) 

 

Aula 16 – Prova 

Providência 

 

Aula 17 – Antropologia (1): Introdução a 

doutrina da humanidade 

Conceitos equivocados sobre o homem 

A perspectiva cristã da humanidade 

 

Aula 18 – Antropologia (2): A aliança das obras 

Fundamentos bíblicos da aliança das obras 

Elementos da aliança das obras 

Objeções a aliança das obras 

 

Aula 19 – Antropologia (3):  A natureza e a 

fonte do pecado 

A dificuldade de discutir o pecado 

A perspectiva bíblica da natureza do pecado 

 

Aula 20 – Antropologia (4):  A fonte do pecado 

A fonte do pecado 

 

Aula 21 – Antropologia (5): Entendendo a 

queda 

O motivo da queda 

O significado da queda 
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Algumas consequências da queda 

 

Aula 22 – Antropologia (6):  As consequências 

do pecado que afetam o relacionamento de Deus 

com o homem 

Desfavor divino 

Culpa e punição 

A morte como punição pelo pecado 

 

Aula 23 – Antropologia (7): Os efeitos do 

pecado sobre o pecador 

Escravidão; Fuga da realidade; 

Negação do pecado e autoengano; 

Insensibilidade, egoísmo e inquietude. 

 

Aula 24 – Antropologia (8): Os efeitos do 

pecado no relacionamento com outras pessoas 

Competição 

Incapacidade de ser empático 

Rejeição a autoridade 

Incapacidade de amar 

 

Aula 25 – Antropologia (9): O inimigo do ser 

humano 

Esferas de atuação 

Como vencer o inimigo 

 

Aula 26 – Antropologia (10): A profundidade 

do pecado – parte 1 

A extensão do pecado 

A intensidade do pecado 

 

Aula 27 – Antropologia (11): A profundidade 

do pecado – parte 2 

Teorias sobre o pecado original 

 

Aula 28 – Antropologia (12): Para onde vão as 

almas 

Ensino bíblico sobre as almas das pessoas que 

morrem em Cristo 

Ensino bíblico sobre as almas das pessoas 

descrentes 

 

Aula 29 – Revisão para prova 3 – Aula ao vivo 

03 

 

Aula 30 – Prova 3 

Antropologia 

 

 

V – METODOLOGIA DE ENSINO: 

Teremos em cada aula uma trilha de aprendizagem composta por: 

1. Apresentação  

2. Devocional  

3. Desafio  

4. Infográfico/Ilustração  

5. Conteúdo  

6. Tarefas 

 

VI – INSTRUÇÕES PEDAGÓGICAS 

O curso é ministrado em 10 semanas, com três aulas por semana, incluindo uma trilha de 

aprendizagem (ver metodologia de ensino), vídeos, aulas gravadas e ao vivo, e participação intensa 

nos fóruns - com produção de comentários e respostas às atividades. Teremos, ao total, 30 aulas.  
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Em nossa dinâmica de trabalho nesta disciplina, disponibilizaremos o conteúdo de cada 

aula na plataforma. Nestas aulas (compostas por textos, vídeos, aulas ao vivo, etc.), a matéria é 

apresentada e explicada pelo professor. 

Para o bom andamento do seu curso, por favor, atente para as informações a seguir: 

 Os textos sempre terão uma mesma estrutura (veja metodologia de ensino acima); 

 Leia a apresentação (item 1 das apostilas) com atenção. Nela vocês serão apresentados aos 

principais aprendizados esperados naquela aula específica; 

 Realize as devocionais (item 2 das apostilas). Elas são breves, porém fundamentais! 

Piedade e erudição são marcas distintivas da Teologia Reformada; 

 Observe os infográficos (item 4 das apostilas). São importante elementos didáticos e 

mnemônicos que podem complementar seu processo de aprendizagem; 

 Para o bom andamento do curso, criamos tópicos específicos para cada aula no fórum da 

disciplina. Não há necessidade de que os alunos criem nenhum tópico específico no fórum 

da disciplina. Antes, devem entrar no tópico específico daquela determinada aula no fórum, 

que foi previamente criado pelo professor. Assim, por exemplo, qualquer dúvida ou 

participação (tarefas, desafios) relacionadas a Aula 1, deverão ser postadas no fórum 

específico criado pelo professor para a Aula 1. 

 Responda o desafio (item 3 das apostilas) e poste no tópico específico daquela aula; 

 Responda as tarefas (último item das apostilas) e poste no tópico específico daquela aula; 

 ATENÇÃO: Parte de sua nota e dada pela sua participação/interação nas postagens dos 

seus colegas. Esta participação é medida e registrada de forma minuciosa pelo professor a 

cada aula. Na prática, isso significa que, após você postar as suas respostas ao desafio e as 

tarefas no fórum, você deverá também ler as postagens dos colegas, e cometar, criticar, 

discutir, elogiar, debater, propor leituras, etc. Sempre retorne ao fórum para finalizar 

corretamente as interações realizadas desta forma. Elas compõem sua nota de participação 

(veja metodologia de avaliação, abaixo). Não esqueça que todas as interações devem ser 

respeitosas; 
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 Um aspecto importantíssimo para nossa disciplina é a assiduidade. Não atrase o seu curso! 

Nossa metodologia não funciona bem com atrasos. Tarefas respondidas fora do prazo 

máximo de uma semana da data em que foram postadas, bem como as participações 

atrasadas neste mesmo prazo, receberão descontos nas notas; 

 Teremos três encontro síncronos (ao vivo) via aplicativo Zoom Meetings. Cada um destes 

encontros ocorrerá, com a graça de Deus, antes das provas, com a finalidade de fazermos 

revisões de conteúdo. A ideia é que você faça sua prova tranquilo. Essa é mais uma razão 

para você manter seu curso em dia! 

 

VII – METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

Nota 1 

 Prova sobre Criação (15 pontos); 

 Prova sobre Providência (15 pontos); 

 Prova sobre Antropologia (15 pontos). 

Nota 2 

 Participação – tarefas – fórum (0,5 pontos por aula – total 15 pontos); 

 Participação – desafios – fórum (0,5 por aula – total 15 pontos); 

Nota 3 

 Declaração de leitura da obra (apenas os tópicos sobre providência e antropologia): 

 BERKHOF, Louis. Teologia Sistemática. Campinas: Luz Para o Caminho, 1992.  (25 

pontos). 

  

 

VIII – TAREFAS DISCENTES 

 Ler os textos e assistir os vídeos; 

 Participar das aulas ao vivo; 

 Postar suas atividades no fórum da disciplina; 

 Comentar os textos dos colegas e tirar dúvidas com o professor; 

 Interagir com professor e colegas em espírito fraterno e respeitoso; 
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 Manter-se em dia com seus estudos. 
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