
“Nas coisas essenciais, 
a unidade; 

nas coisas não essenciais,
a liberdade; 

em todas as coisas,
a caridade”. 

Marco Antonio de Dominis
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PROLEGÔMENA

ARQUITETURA DA TEOLOGIA
1. Teologia Bíblica: inferência das doutrinas de um autor ou livro 

específicos da Bíblia, sem considerar sistemas dogmáticos ou 
confessionais.

2. Teologia Filosófica, Sistemática ou Dogmática: a compreensão da 
totalidade do entendimento das coisas divinas, seus fundamentos 
e interrelação doutrinária.

3. Teológica Histórica: desenvolvimento doutrinário.
4. Teologia Prática ou Aplicada: ética e moral cristãs, liturgia, 

homilética, diaconia, missiologia, teologia política e pública.

TIPOS DE TEOLOGIA

Oralizada, narrativa, vivida Sistematizada

Proposicional Experiencial e prática (Mt 21:28-32)

Catafática: baseada em 
afirmações, cf. Dt 6:4

Apofática: baseada em negações, 
cf. Hb 6:18

Magistral: produzida 
primordialmente por teólogos 
treinados e institucionalmente

Congregacional: produzida 
consensualmente nos cultos e 
cotidiano da Igreja

Acadêmica: disciplina científica 
que estuda sistematicamente o 
pensamento cristão

Eclesiástica: busca de 
entendimento para a vida pessoal e 
coletiva da Igreja

Teologia Folk: costumes e crenças 
associados com práticas culturais; 
transmitidas por tradição 
irrefletida, principalmente por 
ritos de passagem; com enfoque 
na forma, tabu e utilidade

“Alta Teologia”: pensamento 
justificado, fruto da reflexão com 
base nas fontes doutrinárias; 
transmitida por iniciação e 
inquirição consciente; com 
enfoque no conteúdo, autonomia e 
veracidade

No nível micro (autor, movimento ou 
denominação) há sempre intersecção de 
mais de um sistema, ficando menos 
sobrepostos à medida que se sobe o 
nível de análise teológica.

▪ Teologia (grego, theos = Deus; logia = discurso racional):  o entendimento 
humano sobre as coisas divinas já reveladas.

▪ Como um conjunto de crenças ou doutrina toda pessoa possui uma 
teologia, mesmo que não esteja consciente dela.

▪ Doutrina: instrução sobre algo específico. Distingue-se das práticas (usos e 
costumes) humanas condicionadas às circunstâncias culturais, históricas e 
denominacionais; as quais devem sempre serem fundadas em uma sã 
doutrina para darem frutos em palavras e em obras (1 Jo 3:18).

▪ Sã doutrina ou Ortodoxia: ensinamentos sobre Deus e sobre a conduta 
como seus filhos que estejam em harmonia com a doutrina dos apóstolos 
(At 2:42), a saber, a mensagem, ensino, vida, obra redentora de Jesus 
Cristo. Os apóstolos foram testemunhas do cumprimento das profecias do 
Antigo Testamento em Jesus Cristo e da efusão do Espírito Santo, 
resultando no veraz e fidedigno registro do Novo Testamento.

▪ Heresia: seu sentido original restringia-se à opinião, mas ganhou 
conotações de doutrinas infundadas ou contrárias à base apostólica 
encontrada nas Escrituras.

▪ Adiáfora: doutrina que, dada às várias limitações, seja indiferente em 
compromenter a fé e conduta cristãs.

▪ Theologoumena: doutrina acessória sem  base explícita nas Escrituras. 
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Sistemas transversais
pietismo, dispensacionalismo,  

pentecostal-carismático, teologias 
da libertação, neo-ortodoxia, 

evangelicalismo, 
liberalismo teológico

fundamentalismo cristão

SISTEMAS TEOLÓGICOS
Cada com seu próprio foco, 
terminologia, metodologia, modos de 
produzir seu pensamento, 
configurações de doutrinas e ênfase 
em diferentes partes bíblicas.

HERESIA

ORTODOXIA

doutrinas 
não essenciais

doutrinas 
essenciais

doutrinas 
errôneas

Patrística Escolástica Reforma Iluminismo Modernidade Contemporânea

▪ Apologética
▪ Disputas 

cristológicas

▪ Definições 
terminológicas

▪ Justificação 
institucional

▪ Fontes de 
autoridade

▪ Soteriologia

▪ Racionalidade da 
revelação

▪ Sistematização
▪ Crítica de fontes e 

métodos

▪ Teologia política
▪ Questionamentos 

externos e internos
▪ Popularização das 

Escrituras

▪ Pluralismo global
▪ Renovação do Espírito
▪ Diálogo com a ciência e 

entre confissões

FASES DA HISTÓRIA DO PENSAMENTO CRISTÃO
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