PRIMEIR A IGREJA BATISTA DE CAMPO GRANDE-RJ

Escola Bíblica Discipuladora – Curso de Verão

Módulo:
QUEM É O HOMEM?

Aula 4 – 04-03-2018

O HOMEM COMO A IMAGEM DE DEUS
1) A CONDIÇÃO ORIGINAL DO HOMEM COMO A IMAGEM DE DEUS.
Os protestantes ensinam que o homem foi criado num estado de relativa
perfeição, um estado de justiça e santidade. Não significa que ele já tinha
alcançado o mais elevado estado de excelência de que era suscetível.
Geralmente se admite que ele estava destinado a alcançar um grau mais
elevado de perfeição pela obediência. Um tanto semelhante a uma criança, era
perfeito em suas partes, não porém em grau. Sua condição era preliminar e
temporária, podendo levar a maior perfeição e glória ou acabar numa queda.

O HOMEM COMO A IMAGEM DE DEUS
1) A CONDIÇÃO ORIGINAL DO HOMEM COMO A IMAGEM DE DEUS.
Foi por natureza dotado daquela justiça original que é a glória máxima da
imagem de Deus e, consequentemente, vivia num estado de santidade
positiva. A perda daquela justiça significaria a perda de uma coisa que
pertencia à própria natureza do homem em seu estado ideal. Sua perda
significaria realmente uma deterioração e um enfraquecimento da natureza
humana.

O HOMEM COMO A IMAGEM DE DEUS
1) A CONDIÇÃO ORIGINAL DO HOMEM COMO A IMAGEM DE DEUS.
O homem foi criado imortal. Isto se aplica a toda a pessoa do homem; e,
portanto, significa que o homem não levava dentro de si as sementes da morte
e não teria morrido necessariamente em virtude da constituição original da
sua natureza. Não estava sujeito à morte enquanto não pecasse. A
imortalidade original do homem significava vida em comunhão com Deus e o
gozo do favor do Altíssimo. Esta é a concepção fundamental da vida. A perda
dessa vida espiritual daria lugar à morte e redundaria também na morte física.

O SER HUMANO COMO HOMEM E MULHER
O RELATO BÍBLICO DA CRIAÇÃO DA MULHER

Gênesis 2.15-25
Então o Senhor Deus declarou: "Não é bom que o
homem esteja só; farei para ele alguém que o
auxilie e lhe corresponda". (Gn 2.18)

O SER HUMANO COMO HOMEM E MULHER

Homem

Mulher

Homem e Mulher são iguais em direito e em valor. Não é melhor
ser homem ou ser mulher, para Deus ambos são valiosos e criados à
sua imagem e Semelhança. Em Cristo ambos são iguais, possuindo a
mesma salvação, os mesmos dons espirituais e utilidade no
ministério (Gl 3.27-28).

O SER HUMANO COMO HOMEM E MULHER

Homem

Mulher

Porém, em outro sentido, homem e mulher são diferentes, pois a
diversidade enriquece a criação de Deus. Deus fez homem e mulher
iguais em valor, mas com funções diferentes. Na família, Deus
estabeleceu uma hierarquia funcional (Ef. 5.21-33). A existência
desta hierarquia não diminui a mulher, pois o próprio Cristo se fez
submisso ao Pai, apesar de não ser em nada menos divino que o
Pai.

REVISANDO A AULA 4:
Algumas questões do ponto de vista das Escrituras:
1) O Homem era perfeito?
Resposta: Sim, mas não como Cristo. O homem escolheu pecar em vez de
desenvolver-se.
2) Homem e mulher são moralmente iguais?
Resposta: Sim, tanto homem como a mulher, têm mesma capacidade mental e
cognitiva, e portanto mesma capacidade no relacionamento com o próximo e
com Deus

