
PRIMEIR A IGREJA BATISTA DE CAMPO GRANDE-RJ
Escola Bíblica Discipuladora – Curso de Verão

Módulo:

QUEM É O HOMEM?

Aula 2 – 18-02-2018



A ORIGEM DO HOMEM E A UNIDADE DA RAÇA

1) TESTEMUNHO ESCRITURÍSTICOS DA UNIDADE DA RAÇA.
A Escritura ensina que a humanidade toda descente de um único par. 

a) Deus criou Adão e Eva como os iniciantes da espécie humana, e lhes ordenou que fossem 
fecundos e se multiplicassem e enchessem a terra, (Gênesis 1.26-31).

b) Gênesis mostra claramente que as gerações seguintes estiveram em relação genética com o 
primeiro casal, (Gênesis 5)

c) A raça humana constitui, uma unidade especifica e unidade genética ou genealógica. (Atos 
17.26), “de um só fez toda raça humana para habitar sobre a face da terra”.

OBS.: A mesma verdade é básica para a unidade orgânica da raça humana na primeira transgressão, 
e da provisão para a salvação da raça em Cristo, Rm 5.12, 19; 1 Co 15.21, 22. 
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2) TESTEMUNHO DA CIÊNCIA EM FAVOR DA UNIDADE DA RAÇA.

A ciência apresenta diversos argumentos em favor da unidade da raça humana, como os seguintes:

a) O argumento da história: As tradições da raça dos homens apontam decisivamente para uma
origem e uma linhagem comuns na Ásia Central. A história das migrações do homem tende a
mostrar que houve uma distribuição partindo de um único centro.

b) O argumento da filosofia: O estudo das línguas da humanidade indica uma origem comum. As
línguas indo-germânicas têm em suas raízes um idioma primitivo comum, um velho
remanescente do qual ainda existe no sânscrito. Além disso, há prova que mostra que o antigo
idioma egípcio é o elo entre a língua indo-européia e a semítica.
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c) O argumento da psicologia: A psicologia revela claramente o fato de que as almas dos homens,
quaisquer que sejam as tribos ou nações a que pertençam, são essencialmente idênticas. Têm em
comum os mesmos apetites, instintos e paixões animais, as mesmas tendências e capacidade, e, acima
de tudo, as mesmas qualidades superiores, as características morais e mentais que pertencem
exclusivamente ao homem.

d) O argumento das ciências naturais ou da fisiologia: É agora opinião comum dos especialistas em
fisiologia comparada, que a raça humana constitui tão somente uma única espécie. As diferenças
que existem entre as varias famílias da humanidade são consideradas simplesmente como variedades
dessa espécie única. A ciência não confirma positivamente que a raça humana descende de um único
par, mas, demonstra que pode muito bem ter sido este o caso, e que provavelmente é.
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Em primeiro lugar, é importante salientar que a Bíblia não disseca o homem em diversas "partes"
que não se relacionam entre si. Cada ser humano é um ser único, por isso é melhor falarmos de
aspectos ao invés de "partes".
O entendimento correto desta questão não é tão simples quanto parece. A Bíblia usa diversos
termos para se referir à constituição humana:

Corpo• : “carne” (hebraico: ר שָּ ,[bāśār]בָּ grego: σάρξ [sarx]),

“corpo” (grego: σῶμα [sōma]),

“pó” (hebraico: ר פָּ ,([ʿāp̄ār]עָּ

“corpo”, “cadáver” (hebraico: ה ,([nebēlâ]ְנֵבלָּ

Alma• : hebraico: ,(nep̄eš)ֶנֶפׁש grego: ψυχή (psychē]);

Espírito• : hebraico: ַ ,(rûah)רּוח  grego: πνεῦμα (pneuma);

Coração• : hebraico: ouֵלב ב lēb)ֵלבָּ ou lēbab), grego: καρδία (kardia)
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Estas palavras ocorrem às vezes para enfatizar características específicas da personalidade humana
(Gn 3.19; Ec 12.7), às vezes como sinônimos (Hb 12.23; Ap 20.4; Lc 1.46-47) e às vezes para designar
a pessoa como um todo (Dt 6.5; Mt 22.37; Mc 12.30; Lc 10.27). No entanto, um estudo um pouco
mais cuidadoso destes termos conforme aparecem na Bíblia faz-nos descartar a ideia de que o
homem é constituído de três partes (tricotomia). Dois versículos que parecem dar margem para esta
interpretação são os seguintes:

1 Tessalonicenses 5.23: “Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito,
alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.”

Neste texto a ênfase de Paulo é a totalidade do homem. Ao olharmos as palavras corpo, alma e
espírito aparecendo juntas nesta passagem devemos compreendê-las apenas como uma forma
enfática de se referir ao ser humano como um todo.
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Hebreus 4.12: “Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois
gumes; ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e
intenções do coração.”

Este texto deve ser entendido como 1 Tessalonicenses 5.23. Neste texto o autor de Hebreus quer
mostrar o poder da Palavra em investigar o homem no mais profundo do seu ser. O propósito do
texto não é mostrar que o homem possui duas partes distintas chamadas “alma” e “espírito”. Se esta
for a intenção do texto devemos acrescentar ao homem também uma parte chamada “juntas”, outra
“medulas” e ainda “pensamentos e propósitos do coração”. Certamente o autor de Hebreus não
quer ensinar uma divisão do homem em cinco partes, mas ressaltar o poder da Palavra sobre a
totalidade do ser humano.



REVISANDO A AULA 2:

Algumas questões do ponto de vista das Escrituras:

1) O homem vem de um única raça?

Resposta: Sim, o primeiro casal Adão e Eva.

2) O homem é composto de Corpo, alma e espírito?

Resposta: Não, corpo e alma=espírito


