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ANTROPOLOGIA: ANTROPO + LOGIA

ANTROPOS: HOMEM

LOGIA: ESTUDO, RAZÃO

A Bíblia nos relata e revela quem é o homem. Na teologia,
existe uma disciplina que estuda o homem do ponto de
vista das Escrituras, a ANTROPOLOGIA TEOLÓGICA.



ANOTROPOLOGIA TEOLÓGICA

“A antropologia teológica ocupa-se
unicamente do que a Bíblia diz a respeito do homem e da 

relação em que ele está e deve estar
com Deus. Ela só reconhece a Escritura como a sua fonte, e 

examina os ensinamentos da
experiência humana à luz da palavra de Deus.”

Louis Berkoff



RELATO BÍBLICO DA ORIGEM DO HOMEM

A Escritura nos oferece um duplo relato da criação do homem, 
um em Gn 1.26, 27, e outro em Gn 2.7, 21-23.

1) A CRIAÇÃO DO HOMEM FOI PRECEDIDA POR UM SOLENE CONSELHO DIVINO.

Antes de registrar a criação do homem, o escritor inspirado nos leva de volta, por assim 
dizer, ao conselho de Deus, pondo-nos em conhecimento do decreto divino com as palavras: 
“Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança”, Gn 1.26.

Geralmente a igreja tem interpretado o plural com base na existência trinitária de Deus.



RELATO BÍBLICO DA ORIGEM DO HOMEM

2) A CRIAÇÃO DO HOMEM FOI UM ATO IMEDIATO DE DEUS. 

“Criou Deus, pois o homem”. Seja qual for a indicação de mediação na obra da
criação, contida nas primeiras expressões, falta por completo na criação do
homem. Evidentemente, a obra de Deus na criação do homem não foi
mediata, em nenhum sentido da palavra. Ele fez uso de material preexistente
na formação do corpo humano, mas, já na criação da alma, isto foi excluído.



RELATO BÍBLICO DA ORIGEM DO HOMEM

3) EM DISTINÇÃO DAS CRIATURAS INFERIORES, O HOMEM FOI CRIADO CONFORME UM TIPO 
DIVINO.

No que diz respeito aos peixes, às aves e aos animais, lemos que Deus os criou segundo a
sua espécie, numa forma típica da deles próprios. O homem, porém, não foi criado assim, e
muito menos segundo o tipo de uma criatura inferior. Quanto a ele, disse Deus:

“Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança”

Na narrativa da criação, a criação do homem sobressai como uma coisa distintamente
característica. (Gn 1.27, 5.1)



RELATO BÍBLICO DA ORIGEM DO HOMEM

4) DISTINGUEM-SE CLARAMENTE OS DOIS DIFERENTES ELEMENTOS DA 
NATUREZA HUMANA.

Em Gn 2.7 faz-se clara distinção entre a origem do corpo e a da alma.

A) Corpo: formado do “pó da terra”; na sua produção Deus fez uso de material pré-
existente.

B) Alma, não houve modelagem de materiais preexistentes, mas uma nova produção de
Deus, Jeová “lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma
vivente”.



RELATO BÍBLICO DA ORIGEM DO HOMEM

No relato da criação vemos a dupla natureza do homem. As Escrituras
corroboram em outros textos como:

Eclesiastes 12.7; Mateus 10.28; Lucas 8.55;
2 Coríntios 5.1-8; Filipenses 1.22-24 e Hebreus 12.9

Os dois elementos são o corpo e o sopro ou espírito de vida nele soprado por
Deus, e com a combinação dos dois o homem se tornou “alma vivente”, o que
neste contexto significa simplesmente ser vivo.



RELATO BÍBLICO DA ORIGEM DO HOMEM

5) O HOMEM É IMEDIATAMENTE COLOCADO NUMA POSIÇÃO EXALTADA.

Foi coroado como rei da criação inferior e recebeu domínio sobre todas as
criaturas inferiores. Como tal, foi seu dever e privilégio tornar toda natureza e
todos os seres criados, que foram colocados sob seu governo, subservientes à
sua vontade a o seu propósito, para que ele e todos os seus gloriosos domínios
magnificassem o onipotente Criador e Senhor do universo, Gn 1.28; Sl 8.4-9



RELATO BÍBLICO DA ORIGEM DO HOMEM

6) PROPÓSITO DO HOMEM
O homem não é fruto do acaso, mas é obra especial de Deus e tem como o objetivo de sua
existência glorificar a Deus e desfrutar de plena e eterna felicidade nele. (Isaías 43.7)

7) IMAGEM DE DEUS (IMAGO DEI)
Não é uma referência a semelhança física, pois Deus não possui corpo físico (João 4.24).
Entretanto, algumas semelhanças podem ser notadas:
• Inteligência
• Emoções
• Vontade
• Capacidade de Relacionamento



REVISANDO A AULA 1:

Algumas questões do ponto de vista das Escrituras:

1) O homem é um animal?

Resposta: Não, é alma vivente.

2) O que é mais importante: o homem ou a criação?

Resposta: O homem, pois tem a imagem e semelhança de Deus.


