
 

	
 
 
Prelúdio  

Nosso encontro de hoje destina-se a declarar de modo sucinto 3 importantes elementos a respeito do 
Módulo Fundamentos: o que, por que e como. O que é o módulo, por que este módulo foi concebido e de que 
maneira vamos atingir o alvo proposto pelo mesmo. 

Primeiramente, o que é o Módulo Fundamentos. O Módulo Fundamentos consiste basicamente das 
doutrinas mais elementares e essenciais da fé cristã. São de fato as fundações sobre as quais o cristão constrói 
toda a maneira cristã de compreender a realidade e de responder a ela. O objetivo portanto é apresentar as 
doutrinas mais fundamentais da fé cristã de maneira clara, com uma linguagem acessível, de maneira crescente e 
orgânica, demonstrando que tais doutrinas não são peças soltas de teologia mas que interagem umas com as 
outras. Neste caso, para os que já conhecem tais doutrinas soará como uma reapresentação, talvez com uma 
linguagem ligeiramente atualizada. 

Em segundo lugar, por que revisitar as doutrinas mais essenciais da fé cristã? Quero destacar aqui duas 
razões principais. Primeira: está havendo um movimento cada vez maior de afastamento do ocidente de uma 
visão de mundo cristã. Tim Keller faz uma leitura histórica em seu livro “Center Church” como isso ocorreu. 
Inicialmente, mesmo com o enfraquecimento do cristianismo no ocidente, as instituições e de maneira geral a 
sociedade ainda conservavam as diretrizes éticas do cristianismo e os conceitos básicos de uma visão de mundo 
cristã, como a crença de que existe um Deus pessoal, céu e inferno, certo e errado.1 

Contudo, da metade do século passado em diante uma mudança drástica se fez sentir no ambiente 
ocidental, em especial após a Segunda Grande Guerra. O Ocidente começou a se distanciar cada vez mais da fé 
cristã, com uma rejeição profunda dos conceitos mais básicos do cristianismo como a existência de Deus, a 
diferença entre certo e errado, o conceito de verdade absoluta, a existência de uma vida pós morte, a noção de 
submissão/autoridade, a ética cristã como um todo e suas implicações para a vida. 

Antes dessa mudança, apresentações do Evangelho podiam ser simples, conclamando os indivíduos ao 
arrependimento por meio da ênfase na necessidade de abandonar o pecado, a necessidade de pensar na vida 
após a morte e se livrar do inferno. Contudo, as pessoas passaram a descrer completamente em cada um desses 
conceitos. Dessa forma, “a mensagem do Evangelho não foi simplesmente rejeitada; ela estava se tornando 
incompreensível e cada vez mais odiada”.2 

Logo, é essencial revisitarmos os conteúdos mais básicos da fé cristã, tendo em vista a necessidade de 
compreendermos profundamente as doutrinas fundamentais e sermos capazes de articula-las em nosso diálogo 
com pessoas não cristãs. 
 A segunda razão é que devido ao fato de sermos herdeiros dos grandes avivamentos norte-americanos 
por meio dos missionários que de lá vieram para o Brasil, somos herdeiros de uma tradição em que o que 
realmente importa é ter uma experiência de fé. Neste sentido a doutrina é vista como uma barreira a esta 
experiência ou simplesmente como desnecessária. No entanto, é por meio de nossa cognição que processamos 
as experiências, dando a elas sentido. Logo, não devemos optar entre uma profunda compreensão das doutrinas 
ou uma espiritualidade vibrante. Devemos tanto conhecer as doutrinas fundamentais da fé cristã como 
experimentarmos um relacionamento profundo com o Senhor. 
 Por fim, como vamos alcançar nosso objetivo? A partir da doutrina da criação, vamos visitar as principais 
doutrinas cristãs a cada semana, nos preparando com leituras e processando essas mesmas leituras por meio da 
oração. 

Alister McGrath, um renomado teólogo inglês, afirma na introdução de uma obra sua que “a teologia cristã 
está entre os temas mais desafiadores, gratificantes e genuinamente fascinantes que se possam estudar”.3 Faço 
coro com McGrath e espero que ao final deste módulo você também possa concordar conosco. 
 
Tarefa 

• Leitura para próxima semana: Gênesis 1 e 2 
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