
Teologia Sistemática: Parte II 

 
Nome:__________________________ 

�1

Antropologia

Hermatiologia

Soteriologia



 
Antropologia: Antropologia é o estudo dos seres HUMANOS. 

Neste estudo analisaremos o ensino da Bíblia a respeito de origem (a) do homem, (b) o 
propósito da sua existência, e (c) sua natureza e constituição. 

 

I.  A ORIGEM DO HOMEM (Gênesis 1:24-2:25) 

Proposição # 1: Deus CRIOU o homem. 
(Gênesis 2: 7, João 1: 3, Colossenses 1:16, e Hebreus 1:12) 

A.  Nós fomos feitos a partir do PÓ DA TERRA. 
  (Psalms 103:14-18) 

B.  Ele deu ao homem uma ALMA e um ESPÍRITO. (Gênesis 2: 7) 

Deus primeiro criou o corpo de Adão sem vida do pó da terra. Então Deus, o único ca-
paz de criar a vida, soprou vida para dentro do homem (alma e espírito). O homem é 
único entre todas as outras criaturas de Deus, pois tem uma parte MATERIAL (corpo), 
e uma parte IMATERIAL (alma). 
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Debate em Grupo:  

1.  O homem foi criado por Deus para ser essencialmente bom ou mau?  
 
 

2. Qual foi o propósito original de Deus ao criar o homem?? 

Antropologia



C.  Ele foi feito para refletir a própria IMAGEM de Deus. 

D.  Ele foi criado como uma criatura SEXUAL. (Gênesis 1:27) 

Os seres humanos foram criados para serem MACHO ou FÊMEA. Ambos os sexos 
foram feitos à imagem de Deus e, como tal, reflectem a Sua glória.  

Proposição # 2: Deus criou o homem no SEXTO dia (24 horas), literalmente. 

Existem 4 pontos de vista a respeito de como e quando o homem veio a existir. Eles 
são (a) Evolução natural, (b) Evolução Teistica, (c) Deísmo, e (d) Criacionismo. 

A.  Evolução Natural 

Evolução Natural é a crença de que as formas de 
vida inferiores ou mais SIMPLES evoluíram para 
as formas de vida mais ELEVADAS ou  
COMPLEXAS ao longo de um grande período de 
tempo. É uma tentativa de explicar a origem do 
homem sem Deus.  

 

B.  Evolução Teísta 

Evolução Teísta é a crença de que Deus iniciou e supervi-
siona o processo de evolução. É uma tentativa de reconcil-
iar a aparente lacuna entre fé e ciência. No entanto, acaba 
falhando em ambos aspectos. Um exame mais detalhado 
das ciências irá levar-nos à conclusão de que a terra é mais 
jovem. É difícil de conciliar esta visão com o relato de Gê-
nesis a respeito da Criação. Alguns acreditam que o relato 
de Gênesis seja TEOLÓGICO em natureza, mas não 
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Tendo a "imagem" ou "semelhança" de Deus significa que fomos feitos  
 para assemelhar-nos a Deus em formas específicas: 

 a. 

 b. 

 c. 



HISTÓRICO. No entanto, Adão  é Genealogicamente ligado à figuras históricas con-
hecidas. (Ver Gênesis 5, 10, Mateus 1 e Lucas 3). 

C.  Deismo 

Deismo é a crença de que Deus criou o universo, e de-
pois o abandonou. Ele permanece sem se envolver em 
sua criação. Essa é uma tentativa de explicar a origem 
do universo, assim permitindo que o homem esteja livre 
de qualquer responsabilidade perante um ser divino. 

    
D.  Criacionismo 

Criacionismo é a crença de que Deus supernaturalmente 
criou o homem como descrito no relato de Gênesis. É 
consistente com as ESCRITURAS e a CIÊNCIA. 
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“Deus nos deu a razão, e não a religião.” 

Debate em Grupo:  

Como a evolução Teísta ataca as nossas crenças?  
 



II. O PROPÓSITO PARA A EXISTENCIA DO HOMEM 
(Gênesis 1:26, Salmos 8:5-6) 

A.  Viver em COMUNHÃO com Deus. 

O homem foi criado para term um relacionamento com Deus.  Deus tem prazer em 
abençoar a raça humana (Gen. 1:28), e a raça humana deveria responder a esse dese-
jo de Deus com apreço e louvor. 

B.  DOMÍNIO sobre a criação de Deus. 

 1.  A Grande Comissão do Antigo Testamento (Gênesis 1:26) 

  a.  Sejam FRUTIFEROS 

Deus quer que o homem seja produtivo de uma forma positiva. Caim obedeceu este 
mandamento ao trabalhar na terra, e Abel obedeceu ao tomar conta das ovelhas. Em 
Gênesis 6, encontramos um exemplo de desobediência a este mandamento, quando 
as pessoas na terra foram sendo produtivas, mas em maus caminhos (Gênesis 6: 5). 

  b.  MULTIPLIQUEM-se 

Deus ordenou a humanidade a povoar a terra. Nós cumprimos isso através da procri-
ação. Nós vemos o oposto disso acontecendo com a primeira geração de seres hu-
manos, quando Caim matou Abel, efetivamente destruindo um terço da raça humana a 
partir desse momento. 

  c.  ENCHAM a terra 

Deus não só ordenou que nós povoássemos a terra, mas também que enchêssemos a 
terra. A idéia aqui é de nós nos espalharmos. A narrativa sobre a Torre de Babel (Gêne-
sis 11) é um exemplo de como a humanidade tem desobedecido esta ordem. Em Gê-
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nesis 11: 4, o povo disse: “Vamos construir uma cidade, com uma torre que alcance os 
céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra”. A 
palavra “espalhados” aqui tem a mesma raiz da palavra “preencher" na comissão div-
ina. Ao construir uma cidade, eles estavam recusando obedecer a ordem de disper-
sarem e encherem a terra. 

  d.  DOMÍNIO sobre todas as outras criaturas 

Deus deixou o homem encarregado sobre todas as outras criaturas. Essencialmente, a 
humanidade caiu nesta área quando Adão e Eva se deixaram convencer pela serpente 
a comer do fruto proibido. 

 2.  A Grande Comissão do Novo Testamento (Mateus 28:18-20) 

A Grande Comissão do Novo Testamento é semelhante à do Antigo Testamento, exceto 
que ela é apenas para os crentes. Somos frutíferos quando obedecemos os manda-
mentos de Cristo (v. 20). Devemos nos multiplicar espiritualmente. Isto significa que nós 
fazemos discípulos em vez de descendentes (v. 19). Nós enchemos a terra espiritual-
mente ao levar o evangelho a todas as nações (v. 19). É desta maneira que nós gan-
hamos nosso direito de governar sobre a criação (Apocalipse 5: 9-10 e Lucas 19: 
11-19). 

III.  A NATUREZA E COMPOSIÇÃO DO HOMEM 

 1. Os Componentes do Homem (Duas Teorias) 
 

A.  DICOTOMIA 

Esta é a crença de que o homem é composto de 
duas partes essenciais: (a) o corpo (a componente 
de material) e (b) da alma (o componente imaterial). 
Baseia-se em Gênesis 2: 7. "O Senhor Deus formou 
o homem do pó da terra (o componente material) e 
soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o 
homem se tornou um ser vivente." (O componente 
imaterial). 
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B.  TRICOTOMIA 

Esta é a crença de que o homem é essencialmente composto por três componentes: 
(a) o corpo, (b) a alma, e (c) do Espírito. Esta visão é baseada em Hebreus 4:12 e 1 
Tessalonicenses 5:23, que parece distinguir entre a alma e o espírito. 

Este não deve ser um assunto polêmico, pois ambas as visões apresentam alguns el-
ementos importantes. É verdade que o homem é composto por ambas partes materiais 
e imateriais. Ao mesmo tempo, a parte imaterial do homem é composta por varias 
partes e refere-se mais a função do que a essência ou composição do homem. 

 2.  A Personalidade do Homem 

Os seres humanos possuem três componentes de personalidade. São eles:  
(a) INTELECTO (Atos 13: 7), (b) EMOÇÕES (1 Samuel 29: 4), e (c) VONTADE (Gêne-
sis 47: 2, Êxodo 18:25 e 1 Samuel 3: 2). 

O pecado afetou a natureza e constituição do homem também. Estaremos discutindo 
mais sobre esta questão na seção intitulada, “Hermartologia -. A doutrina do pecado”. 
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Hermatiologia é o estudo a respeito do PECADO. 

Neste estudo, vamos nos concentrar no ensino da Bíblia a respeito da (a) a natureza 
do pecado, (b) a queda da humanidade, (c) os efeitos do pecado, (d) o castigo pelo 
pecado, e (e) a necessidade Implícita da Salvação. 

Definição do Pecado: qualquer ação, atitude ou pensamento que não se conforma 
com o caráter ou a vontade de Deus. 

I.  A NATUREZA DO PECADO 

A.  A raiz do pecado é o ORGULHO. (Provérbios 16:18, 8: 3) 

O orgulho é a atitude ou crença de que expressa que “eu” mereço um lugar de valor 
mais alto ou de maior autoridade do que aquilo que Deus planejou para mim. Foi 
através do orgulho que Satanás foi expulso do céu (Isaías 14: 13-15). 
 
B.  Existem duas formas de orgulho (Filipenses 2:3) 

Orgulho é demonstrado em duas maneiras:  (a) Ambição Egoísta, e (b) Vaidade.   

 1.   AMBIÇÃO EGOISTA:

Ambição egoísta é uma questão de colocar seus próprios desejos acima das necessi-
dades ou interesses de terceiros.


 2.   VAIDADE 

Vaidade é uma questão de auto-estima. Uma pessoa orgulhosa se estima a si mesmo 
como superior ou mais importante do que os outros. É por isso que Paulo nos diz em 
Filipenses 2: 3-4, 
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"Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a 
si mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros," 
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ATIVIDADE EM GRUPO:


Liste de 4 ou 5 pecados aleatórios que vêm à sua mente, em seguida, responda à per-
gunta: “Como o orgulho é/poderia ser a raiz deste pecado" (ambição egoísta ou por 
vaidade)?


1. 

2. 

3. 

4. 

5. 



II.  A QUEDA DO HOMEM 
 
A.  O Teste (Gen. 2:15-17)  
   
 1.  O homem RECEBEU uma oportunidade para  
 obedecer a Deus. 

  Ampla Permissão vs. Restrição Limitada 

  Gen. 2:16-17: “Coma livremente de qualquer árvore  
  do jardim, 17 mas não coma da árvore do   
  conhecimento do bem e do mal…” 

 A Ordem de Deus demonstra que: 

    a. Deus sabe o que é melhor para o ser o homem.           
    b. Deus deve cumprir com a Sua Palavra.           
    A. Consequências:                      
    1. Morte (Ge. 2:17)                                
    2. Percepção:                                  
    3. Separação de Deus                                

 2.  LIVRE ARBÍTRIO coloca o homem aparte dos animais. 

 3.  DESOBEDIÊNCIA leva ao conhecimento do mau. 

 4.  Como descendentes de Adão, nós não somos diferentes. Por natureza, 
não acreditamos na palavra de Deus. 

B.  O Ato de Desobediência (Gen. 3:1-7)   

 1.  A Serpente fez o pecado parecer ATRAENTE. 

 2.  Adão e Eva ESCOLHERAM desobedecer a Deus 

 3.  O conhecimento do mal trouxe VERGONHA sobre eles. 

C.  A imputação do pecado (Romanos 5: 12-19 e I Coríntios 15: 21-22) 
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Romanos 5:12-19 

12 Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por 
um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a 
todos os homens, porque todos pecaram;  

13 pois antes de ser dada a Lei, o pecado já estava no mundo. 
Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei.  
14 Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de 
Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semel-
hante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que have-
ria de vir. 

15 Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. 
Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, 
muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só 
homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos!   
16 Não se pode comparar a dádiva de Deus com a conseqüência 
do pecado de um só homem: por um pecado veio o julgamento que 
trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas trans-
gressões e trouxe justificação.  
17 Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, 
muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da 
graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único 
homem, Jesus Cristo. 

18 Conseqüentemente, assim como uma só transgressão resultou 
na condenação de todos os homens, assim também um só ato de 
justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens.   
19 Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem 
muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obe-
diência de um único homem muitos serão feitos justos 
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Adão foi o primeiro 
REPRESENTANTE de toda 
a raça humana. Seu pecado 
afetou diretamente toda a 
HUMANIDADE,e trouxe a 
morte ao mundo

O fato de que TODOS mor-
reram desde o tempo de 
Adão até o tempo de Moisés 
dá prova disso.

JESUS é o segundo Adão, o 
que significa que ele se 
tornou o próximo represen-
tante de toda a  
HUMANIDADE

Aqueles que são obedientes 
a Jesus terá os efeitos do 
pecado REVERTIDA.



III.  OS EFEITOS DO PECADO  

 A.  Os Efeitos no HOMEM 

      1.  MORTALIDADE. 
      (Gênesis 2: 15-17, Romanos 5:12) 

Por causa do pecado de Adão, a morte tornou-se uma 
realidade para humanidade. 
  
      2.  NATUREZA Pecaminosa. 
      (Romanos 5:12, 19a) 

Os pecadores dão à luz a pecadores. Nós pecamos 
porque nascemos pecadores. Temos uma inclinação 
natural para o orgulho e o egoísmo. 

      3.  Perda da INOCÊNCIA 
      (Gênesis 3:7-8) 

Quando seus olhos se abriram, eles ficaram ENVERGONHADOS de sua nudez. A 
nudez não era um problema em um mundo sem pecado. 

      4.  Morte ESPIRITUAL / SEPARAÇÃO da presença de Deus. 
      (Romanos 5:12-18, I Pedro 3:18) 

Morte espiritual é a separação entre Deus e homem. Uma vez que Deus é onipresente, 
o que significa que Ele está presente em toda parte, ninguém pode escapar sua pre-
sença no sentido de Sua capacidade de observar o que está acontecendo. No entanto, 
sua presença relacional é sempre prejudicada pelo pecado. Vemos esse padrão du-
rante toda a história da Bíblia. Onde há PECADO, há uma separação entre o pecador e 
o Criador. Considere as seguintes histórias das Escrituras na página seguinte. 
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A História O Pecado A Separação da Presença de 
Deus

Adão e Eva comeram o fruto 
proibido (Gênesis 3:6).

Eles foram expulsos do Jardim 
do Éden. (Gênesis 3:23)

Cain matou Abel por inveja 
(Gênesis 4:8)

Caim foi expulso da presença de 
Deus (Gênesis 4: 12-16)

A raça humana havia se tornado 
perversa. (Gênesis 6: 5)

Deus disse que Seu espírito não 
poderia lidar com seres hu-
manos, (Gênesis 6: 3) por isso 
Ele limpou-los da face da terra 
(Gênesis 6: 7).

A raça humana se recusou a 
"encher a terra", reunindo todos 
juntos para construir uma cidade 
e uma torre, a fazer um nome 
para si próprios. 
(Gênesis 11: 3-5)

Deus confundiu a língua deles e 
"espalhou-os" por toda a terra. 
(Gênesis 11: 5-9)

Os israelitas quebraram os 10 
mandamentos ao adorar o bez-
erro de ouro. 
(Êxodo 32: 1-6)

Deus deu a terra prometida 
como herança aos seus descen-
dentes, e enviou os israelitas 
para lá, mas ele disse: "Vão para 
a terra onde manam leite e mel. 
Mas eu não irei com vocês, pois 
vocês são um povo obstinado, e 
eu poderia destruí-los no 
caminho”!

�

���

!

�

�13



 B.  Os Efeitos sobre a Criação 

Cada um dos efeitos do pecado sobre a Criação faz com que se torne mais difícil para 
a humanidade cumprir a Grande Comissão do Antigo Testamento. 

1.  Plantas, animais e cada parte da criação estão su-
jeitos às conseqüências do pecado, incluindo MORTE e 
DECADÊNCIA, tornando difícil o aspect de "ser frutífero.” 
(Romanos 8: 20-22). 

2.  Há uma grande DOR no parto (Gênesis 3:16), tornan-
do-o mais difícil a ordem de "multiplicar e encher a terra." 

3.  A terra é AMALDIÇOADA, por isso produz espinhos e 
abrolhos, o que torna difícil (Gênesis 3: 17-19) "dominar 
a terra”. 

Mesmo na maldição, vemos relances da misericórdia de Deus. Na morte e decadência, 
nós somos lembrados de nossa própria mortalidade. É saudável para nós manter nos-
sa mortalidade em mente (Salmo 39: 4). Na dor do parto, vemos o amor que uma mãe 
tem por seus filhos (João 16:21). Nos espinhos, cardos e ervas daninhas, aprendemos 
sobre a natureza do pecado. 

Considere como Cristo, o segundo Adão, reverteu a maldição.  

(a)Eles colocaram a coroa de espinhos na cabeça dele (Mateus 27:29). 
(b)Jesus veio à terra via “parto” (Mateus. 1:21, Lucas. 2:7).   
(c)Ele sofreu a morte na cruz (Efésios. 2:16). 
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ATIVIDADE EM GRUPO:


Descreva o porque a reversão da maldição é algo importante para ser ensinado em 
nossas Igrejas? 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 



IV.  A PUNIÇÃO PARA O PECADO 

 A.  Em uma palavra:  MORTE (Gênesis 2:17, Romanos 6:23) 

 B.  As Duas Fases da Morte 

      1.  Morte FÍSICA (Gênesis 2:17, Romanos 5:12-14) 

Uma vez que o pecado entrou no mundo, o homem tornou-se mortal. A morte reinou 
desde o tempo de Adão até o presente.   

      2.  A SEGUNDA Morte (Apocalipse 20:11-15) 

No julgamento final, os fisicamente mortos estarão diante de Deus (Apocalipse 20:12). 
Aqueles cujos nomes não são encontrados no livro da vida serão lançados no lago de 
fogo (v. 15). Esta condenação é uma separação permanente da presença de Deus. 

V.  A NECESSIDADE IMPLÍCITA PARA A SALVAÇÃO 

 A.  Somos todos pecadores, tão culpados como ADÃO.  
 (Romanos 3:23, 5:12)  

 B.  Não podemos salvar a nós mesmos.  
 (Efésios 2: 8-9, Romanos 4: 2, *9: 31-32)  

 C.  Nós precisamos de um ato divino de graça para escapar da punição  
 pelo pecado. (Efésios 2: 8-9, Romanos 6:23.)  
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Soteriologia é o estudo a respeito da salvação. 

Neste estudo, vamos nos concentrar no ensino da Bíblia a respeito do (a) o plano de 
salvação, (b) o propósito de salvação, (c) o poder de salvação, e (d) a permanência de 
Salvação. 

I.  O PLANO DE SALVAÇÃO 

A salvação é um evento único, mas existem muitos atos por trás das cenas que ocor-
rem no processo de trazer a humanidade de volta para um relacionamento correto com 
o seu Criador. 

     A.  As pessoas Envolvidas 

          1. Deus, O PAI 

Deus Pai está envolvido no processo de salvação.   

 a.  A salvação é baseada em sua PRESCIÊNCIA (Romanos 8: 29a). 

 b.  Ele PREDESTINOU o processo para a salvação (Romanos 8: 29b). 

 c.  Ele RECONCILIA os pecadores a Si mesmo (Romanos 5:10). 

 d.  Ele nos ADOTA como Seus filhos (Efésios 1: 5).   

(Mais será discutido nessas ações secção I. B. "O PROCESSO DE SALVAÇÃO”.) 

          2.  Deus, O Filho 

Jesus Cristo também desempenha um papel fundamental na salvação.  

 a.  Ele fez EXPIAÇÃO pelos nossos pecados (Hebreus 2:17,  
 1 João 2: 1-3). 
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 b.  Ele nos REDIMIU como Seu próprio (Gálatas 3: 10-14). 

 c.  Ele nos JUSTIFICOU perante Deus Pai (Romanos 3:23-24) 

          3.  Deus, O Espírito Santo 

 a.  O Espírito Santo nos CHAMA ao arrependimento (Romanos 8: 26-28). 

 b.  Ele nos REGENERA (2 Coríntios 3: 6). 

 c.  Ele nos faz PERSEVERAR na fé. (Romanos 7: 6, 8: 2,  
 Gálatas 5: 22-25). 

          4.  HOMEM - O Destinatário da Salvação 

O papel do homem na salvação não é ganhar ou merecer salvação (Efésios 2: 8-9, 
Gálatas 2:16). Ele é o destinatário de todas as demonstrações de graça concedida pelo 
Pai, Filho e Espírito Santo (Ver pontos 1-3). No entanto, os indivíduos devem responder 
de uma certa maneira, a fim de receber essa graça (Atos 20:21). 

 a.  O homem deve optar por responder através da FÉ  
 (Romanos 10: 9-10, Efésios 2: 8-9). 

 b.  O homem deve se ARREPENDER de seus pecados  
 (Atos 03:19, 11:18, 20:21). 

     B.  O Processo de Salvação (Romanos 8:28-30) 

Embora responder à graça de Deus na fé seja essencial, muitas vezes, as pessoas se 
concentram tanto na resposta necessária do homem que eles esquecem o papel de 
Deus no processo. Alguns irão tentar manipular as decisões de salvação, usando táti-
cas de persuasão para induzir as pessoas a aceitá-Lo pela fé. Teologicamente, essas 
pessoas estão vendo apenas um lado do processo. É igualmente importante lembrar o 
papel de Deus em nossa salvação. Romanos 8: 28-30 nos mostra claramente qual é o 
papel de Deus no processo de salvação. 
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O Papel de Deus: 

        
   1.  Presciência 

De acordo com Romanos 8: 28-29, a eleição de Deus para a salvação foi baseada de 
alguma forma na Sua presciência. A Bíblia não diz exatamente qual foi o objeto da 
presciência, mas apenas que Deus levou em conta algum tipo de informação e aplicou-
a em Seu plano eterno. Este plano inclui nossos destinos eternos reservados no céu ou 
inferno. Aqui estão alguns dos vários pontos de vista sobre a definição da presciência. 

 a.  Arminianismo Extremo 

O Arminianismo Extremo defende que a presciência de Deus em Romanos 8:29 é sim-
plesmente sua presciência a respeito de quem naturalmente iria aceitar a Jesus como 
seu Senhor e Salvador. O problema com essa visão é que ele não leva em conta NA-
TUREZA PECAMINOSA do homem. É preciso entender que se nós fomos deixados à 
nossa natureza, NENHUM de nós jamais teria aceitado a verdade do evangelho (Ro-
manos 3: 9-12). 

 b.  Arminianismo Moderado  

Uma visão mais moderada sobre o Arminianismo levará nossa natureza pecaminosa 
em conta. Como alternativa, eles diriam que a presciência de Deus é o Seu conheci-
mento de quem viria a aceitar o evangelho, uma vez que tenham sido CONDENADOS 
do pecado pelo Espírito Santo. Esta é uma visão aceitável na medida em que não re-
solve o dilema sobre a natureza pecaminosa do homem. Deve-se ter em conta, no en-
tanto, os vários exemplos bíblicos onde Deus aparentemente COMPELE alguém a 
acreditar. (Veja seção 3 sobre o CHAMADO.) 

 c.  Calvinismo Extremo 

O Calvinismo Extremo afirma que a presciência de Deus não é a base para a predesti-
nação, mas que a predestinação é a base da presciência de Deus. Ou seja, Deus pre-
viu quem seria e quem não seria salvo simplesmente porque Ele já havia ESCOLHIDO-
os para seus destinos eternos. Para apoiar este ponto de vista, eles definem presciên-
cia como "ter um relacionamento com antecedência." A palavra grega para o conheci-
mento é muitas vezes usada para expressar "ter um relacionamento." No entanto, com 
o prefixo "prog", em grego, a palavra sempre significa "o conhecimento de antemão.” 
Não existe nenhum uso dessa palavra no grego Bíblico (koiné) onde a palavra foi usa-
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da para significar "ter um relacionamento com antecedência." O problema com este 
ponto de vista, além do mau uso da língua grega, é que ele inverte a ordem cronológica 
que encontramos em Romanos 8:29, que diz claramente o oposto. Em Romanos 8:29, 
presciência é a base para a predestinação, e não o contrário. Este ponto de vista tam-
bém minimiza a importância da resposta do homem à graça de Deus através da fé.   

 d. Calvinismo Moderado 

Uma visão mais moderada do Calvinismo normalmente irá definir presciência de forma 
semelhante como extremo Calvinismo, mas que também irá enfatizar a importância de 
responder em fé. Mesmo que os dois possam parecer logicamente contraditórios, eles 
irão ensinar ambos os lados do argumento. Quando confrontado sobre a aparente con-
tradição, muitas vezes eles irão citar versos como Isaías 55: 9, que afirma: "Assim 
como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos 
do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensa-
mentos." Este é um ponto de vista aceitável também, porque é verdade que existem 
vários aspectos de Deus, que nunca iremos compreender deste lado do céu. 

 e.  Ponto de Vista Harmonioso 

Há um outro ponto de vista que tenta conciliar os conceitos a respeito da escolha 
soberana de Deus e a responsabilidade humana para responder em fé. Eles definiriam 
a presciência de Deus simplesmente como "conhecimento de antemão." Enquanto fiel 
ao significado da palavra grega, eles também tentam manter a AMBIGUIDADE da 
palavra. Presciência de que? O versículo não diz, portanto, nem os proponentes dessa 
visão.   

Este ponto de vista tenta resolver os possíveis problemas de cada ponto de vista e en-
contra HARMONIA entre o conceito da SOBERANIA de Deus e o LIVRE ARBÍTRIO 
humano. Isso acontece dessa maneira: (a) Ele leva em conta a natureza pecaminosa 
do homem, porque ele não assume que a presciência é de quem vai receber o evan-
gelho por natureza. O homem, por natureza, sempre rejeita o Evangelho. (b) É uma 
tentativa para resolver o problema potencial do Arminianismo Moderado. De acordo 
com este ponto de vista, Deus, de acordo com Sua vontade, poderia levar em conta 
como alguém poderia responder uma vez convencidos pelo Espírito Santo. Ele também 
permite que a idéia de que Deus, em sua infinita sabedoria, possa escolher TRAZER 
alguns para a salvação para Seus próprios propósitos divinos. (c) É uma tentativa de 
resolver os problemas do Calvinismo Extremo, ao manter a ordem cronológica encon-
trada em Romanos 8:29. Esse ponto de vista tenta ser fiel ao significado da palavra 
original no grego, e mantém a importância da resposta do homem ao evangelho em fé. 

Enquanto tentamos evitar as armadilhas de um dos pontos de vista extremos, há tam-
bém uma forte necessidade de exercer humildade teológica quanto a este ponto. Se a 
pessoa não definir a soberania de Deus de tal forma que subestime a importância da 
resposta do homem na fé, e enquanto não se definir a responsabilidade humana de tal 
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forma que desvalorize o papel de Deus, devemos ser capazes de tolerar várias 
maneiras de compreender esses conceitos juntos. 

           
2.  Predestinação 
 

João Calvino definiu a predestinação desta maneira: 

"O Eterno Decreto de Deus, por que Ele determinou em 
Si mesmo o destino de cada homem." 

A palavra predestinação tem duas partes: antes e desti-
no. Pré significa literalmente "de antemão.” Destinação 
 significa exatamente o que diz. Tomados em conjunto, a 
idéia é que Deus escolheu o nosso DESTINO eterno de 
antemão (Céu ou inferno). 

Esta ideia pode causar uma miríade de reações aos teólogos que escutam isso. Alguns 
tentam evitar a palavra predestinação completamente, enquanto outros tornam a figura 
central de toda outra doutrina.  A palavra é Bíblica, e não deveria ser ignorada, mas 
também ela deve ser entendida dentro do seu contexto.   

Existem vários pontos de vista diferentes sobre predestinação. Aqui estão os principais: 

 a.  Arminianismo Extremo 

O Arminianismo Extremo irá evitar a palavra completamente. Eles acreditam que a própria ex-
istência do pré-requisito de FÉ implica que Deus não predetermina quem será ou não será sal-
vo. O problema com essa visão é que nunca se deve EVITAR uma parte da Escritura, a fim de 
explicar outra. Romanos 8:29 afirma claramente: “Pois aqueles que de antemão conheceu, 
também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho".  

 b.  Arminianismo Moderado 

O Arminianismo moderado não ignora Romanos 8:29. Eles simplesmente declara que Deus 
PREDESTINOU quem seria ou não conformes à imagem de seu Filho, com base em sua 
PRESCIÊNCIA de quem aceitaria o Seu Filho como Salvador. 
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 c.  Calvinismo Extremo 

Os Calvinistas radicais veem todas as outras doutrinas através dos óculos da predestinação. 
Eles acreditam que cada escolha que qualquer homem já fez era PREDETERMINADA por 
Deus, então naturalmente Deus predestinou destino final de cada homem, seja ele o céu ou o 
inferno. Para muitos, essa visão levanta a questão: "Se Deus é o marionetista, e não temos o 
livre arbítrio, então é só para ele para nos punir?” 

  
 d.  Calvinismo Moderado 

Calvinistas moderados normalmente definem a predestinação da mesma maneira, mas eles se 
concentram na eleição de alguns de Deus para serem salvos. Eles muitas vezes dizem que 
Deus não elege qualquer um que deve ir para o inferno. O inferno é apenas o destino para to-
dos os homens. Só Deus elegeu alguns, no entanto, para a salvação.   

 e.  Ponto de Vista Harmonioso 

O ponto de Vista Harmonioso declara que Deus de fato predestinada a cada pessoa para o seu 
destino final. Os proponentes deste ponto de vista tentam resolver o problema da justiça de 
Deus ao afirmar que a eleição de Deus foi baseada em Sua PRESCIÊNCIA. Entre essa 
presciência estava a informação sobre quem iria ou não aceitar a Cristo uma vez convencidos 
pelo Espírito Santo. Eles alegam que Deus é justo, porque o Espírito Santo não convence ape-
nas os ELEITOS, mas todo o mundo do pecado (João 16: 8, I João 2: 1-2), para que todos que 
rejeitam (ou blasfemem contra) o Espírito Santo são culpados e condenados (Marcos 3:29, Lu-
cas 12:10). Qualquer eleição além disso deveria estar debaixo da categoria “MISERICÓRDIA". 
Deus pode salvar quem Ele quer (Romanos 9: 14-16). Ele certamente fez isso no caso de 
Saulo de Tarso (Atos 9). Foi este evento baseado em algum conhecimento prévio de que Paulo 
iria aceitar a Cristo? Isto é altamente improvável. É mais provável que Deus compeliu Paulo a 
salvação para provar a profundidade de sua MISERICÓRDIA. Afinal, Paulo foi o PIOR dos 
pecadores (1 Timóteo 1: 14-16.) 
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3.  Chamado 

6 Métodos que Deus Usa Para Chamar Homens à Salvação: 

1 2 3 4 5

Presciência Predestinação Chamado Justificação Glorificação

Método Explanação

1.  CRIAÇÃO Deus usa a Sua criação 
para mostrar a sua existên-
cia e caráter para a hu-
manidade.  
(Romanos 1: 18-19).

2.  CONSCIÊNCIA Deus deu à humanidade 
uma consciência para con-
dená-lo de seu pecado. 
(Romanos 2: 12-16).

3.  CONVICÇÃO O Espírito Santo convence 
a humanidade de seu esta-
do pecaminoso, e necessi-
dade de perdão.  
(João 16: 8-9, 6: 4).

4. O CARÁTER DE 
DEUS

A Escritura diz que é sua 
bondade que nos leva ao 
arrependimento. 
(Romanos 2: 4, 1: 20-23).

!

!

!

!
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Todos os cinco métodos acima são UNIVERSAIS no sentido de que eles se aplicam a 
todos os homens. Juntos, eles são suficientes para CONDENAR todos os homens jus-
tamente como culpados diante de Deus (Romanos 1: 20-23). Por implicação, em 
seguida, eles são suficientes para chamar efetivamente um para a salvação. 

O sexto método não é universal. É um ato divino COMPELINDO alguém para sal-
vação. 

  
Um exemplo claro seria quando Deus visitou Saulo na estrada para Damasco. Lá, 
Deus utilizou mais de Seu uso normal da criação, convicção, etc. Deus CEGOU Saulo 
e falou DIRETAMENTE com ele (Atos 9). Deus fez isso para demonstrar a profundi-
dade de sua PACIÊNCIA e misericórdia (1 Timóteo 1:15). 

Alguns chamam isso de "O CHAMADO EFICAZ." A idéia é que o Espírito Santo trabal-
ha na vida dos eleitos de tal maneira que elas irão inevitavelmente nascer de novo.  

5 Pontos de Vista sobre o Chamado de Deus 

      a.  Arminianismo Extremo 

O Arminianismo Extremo só irá reconhecer os primeiros cinco métodos, e não o ultimo. 
O conceito a respeito da COMPULSÃO viola o seu entendimento de justiça. Isso é 
porque eles dão ao homem muito crédito para a respeito do seu próprio papel na sal-
vação. Para eles, o homem pode encontrar o seu próprio caminho de volta para Deus. 

5.  CRISTÃOS Deus pode usar os teste-
munhos de cristãos para se 
revelar aos descrentes. 
(Mateus 5:16, Atos 1: 8 e 
2:32).

Método Explanação

!

Method Explanation

6.  COMPULSÃO Em alguns casos, Deus 
propulsiona as pessoas para 
além do uso natural dos out-
ros cinco métodos. Ele com-
pele-os a crer e serem 
salvos. Ele faz isso para seus 
próprios propósitos DIVINOS. 
(João 6: 37-40, Atos 9).

�
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Biblicamente, no entanto, a humanidade não busca a Deus por natureza (Romanos 
3:10). 

      b.  Arminianismo Moderado 

Arminianos moderados não negam o aspecto da “compulsão", mas eles enfatizam os 
outros cinco métodos como sendo o caminho NORMATIVO no qual Deus chama os 
eleitos. 

      c.  Calvinismo Extremo 

Calvinistas radicais acreditam que os primeiros cinco métodos no qual Deus usa para 
chamar os Eleitos sempre termina em fracasso. Para eles, somente a compulsão, ou 
um "chamado eficaz" trará um pecador a Cristo com êxito. (Veja doutrina da Graça Irre-
sistível de João Calvino.) O motivo é a subestimação do papel do homem, assumindo 
que o papel de Deus será ampliado ainda mais.  Eles geralmente definem a fé como 
uma obra, então a fé deve ser forçada na incrédulo, ou ele poderá ter algum crédito em 
sua salvação. O problema com essa visão é que Efésios 2: 8-9 claramente faz uma dis-
tinção entre fé e obras. A fé é necessária para a salvação, e as obras não são. O 
homem não pode receber qualquer crédito por sua salvação simplesmente por acredi-
tar em Deus, de acordo com Efésios 2. 

      d.  Calvinismo Moderado 

Calvinistas Moderados acreditam que Deus pode usar qualquer um dos seis métodos 
descritos, mas que Ele só escolhe para experimentar salvação os ELEITOS. É verdade 
que somente os eleitos irão responder a qualquer um destes métodos em fé, mas como 
é que eles se tornaram eleitos? O argumento então passa a voltar para a presciência e 
predestinação de Deus.   

         e.  Ponto de Vista Harmonioso 

Ao contrário dos Arminianos, alguns acreditam que nenhum homem irá iniciar o pro-
cesso de salvação, ao BUSCAR a Deus (Romanos 3:10). Deus deve iniciar esse pro-
cesso. Ao contrário dos calvinistas, eles acreditam que Deus pode fazê-lo de forma efi-
caz com qualquer combinação dos métodos assim como desejar. Ele não se limita a 
compulsão para chamar eficazmente o pecador ao arrependimento. 

Independente do ponto de vista, devemos ser cuidadosos com as declarações que 
fizemos. Nunca devemos permitir que o homem leve o crédito por sua resposta ao 
chamado de Deus atraves da fé. Nós nunca poderíamos CONQUISTAR ou MERECER 
a nossa salvação. Ao mesmo tempo, nunca devemos subestimar a RESPONSABILI-
DADE do homem para responder em fé. Sem fé, é impossível receber o dom divino da 
salvação (João 3:18). Há espaço para divergência sobre esta questão, mas não para 
DESUNIÃO.   
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          4.  Justificação 

Justificação é o ato LEGAL de Deus, na qual Ele declara que os nossos pecados foram 
PERDOADOS e a justiça de Cristo é aplicada em nós mudando nossa posição em re-
lação a Ele. 

Há vários termos que descrevem o que acontece no ponto de justificação.  

 a.  Reconciliação 

O ato pelo qual Deus RESTAURA a relação entre Deus e o homem. O relacionamento 
que estava quebrado na queda (Gênesis 3), é restaurado. Isso foi simbolizado quando 
a cortina do templo rasgou-se de cima para baixo na crucificação de Cristo (Mateus 
27:51). 

 b.  Adoção  

O ato de Deus pelo qual Deus nos coloca em sua FAMÍLIA  como um membro  
(Ephesians 1: 4-5). 

 c.  Expiação 

Expiação refere-se à cobertura, ou ao perdão dos nossos pecados  
(Romanos 3:25, Hebreus 2:17). 

 d.  Redenção 

Redenção carrega a idéia de comprar de volta a nossa LIBERDADE. Aqueles que 
foram justificados foram resgatados da maldição da lei (Gálatas 3: 13-14), e de toda a 
iniquidade (Tito 2:14). 

 e.  Regeneração 

Deus tira as consequências de nossos pecados e nos dá nova VIDA em Cristo, ambos 
no presente como também no futuro (1 Pedro 1: 3, Efésios 2: 4-5). 
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5.  Glorificação 

 

Glorificação refere-se ao nosso estado de ser, uma vez que 
verdadeiramente foram conformados à imagem de Cristo. 
Nós um dia receberemos corpos GLORIFICADOS (II Corín-
tios 5: 1-10), como o de Cristo. A Bíblia não entra em 
grandes detalhes, mas podemos ver a partir do exemplo de 
Cristo que seu corpo glorificado era reconhecível, mas sem 
estar sujeito a todas as limitações de nossos corpos ter-
renos atuais. 

1 2 3 4 5
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II.  O PROPÓSITO DA SALVAÇÃO 

Para entender o objetivo da salvação, devemos olhar para ele no contexto da finalidade 
da história humana. E para entender o propósito da história humana, é preciso olhar 
para ele no contexto do propósito de TUDO. 

     A.  O propósito de TUDO 

Tudo existe para trazer GLÓRIA a Deus (Apocalipse 4:11). 

     B.  A Finalidade da História Humana 

Quando Lúcifer incitou uma rebelião contra Deus, foi por causa de seu orgulho (Isaías 
14: 12-15). Ele queria USURPAR do lugar que pertencia somente a Deus sobre toda a 
Criação. 
 

Ele convenceu um terço dos anjos a se juntar a ele em sua rebelião (Apocalipse 12). É 
lógico, então, que parte do propósito para a história humana esteja relacionado com 
Deus criando uma raça de servos HUMILDES com quem Ele poderia ter um relaciona-
mento íntimo. Ele criou um processo para a salvação que se cumprira no final, dando-
lhe assim a glória que Ele merece. 
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Isaias 14 
12 Como você caiu dos céus,

    ó estrela da manhã, filho da alvorada!

Como foi atirado à terra,

    você, que derrubava as nações!

13 Você, que dizia no seu coração:

    “Subirei aos céus;

erguerei o meu trono

    acima das estrelas de Deus;

eu me assentarei no monte da assembléia,

    no ponto mais elevado do monte santo.

14 Subirei mais alto

    que as mais altas nuvens;

serei como o Altíssimo”.

15 Mas às profundezas do Sheol

    você será levado,

irá ao fundo do abismo!



    C.  O Propósito da SALVAÇÃO 

O objetivo, então, da salvação, é desfazer todos os EFEITOS que são causados pelo 
ORGULHO PECAMINOSO. Assim, podemos afirmar com precisão que Deus tem ess-
es seguintes propósitos para a salvação: 

          1.  Restaurar a humanidade para um lugar onde eles possam trazer glória a  
Deus. (2 Timóteo 1: 9) 

          2.  Conquistar a MORTE.  
 (2 Timóteo 1:10) 

          3.  Dar poder a humanidade sobre o PECADO. 
               (Romanos 6:6) 

          4.  Restaurar a ordem da Criação. 
               (Romanos 8:18-21) 
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III.  O PODER DA SALVAÇÃO 

     A.  O Poder para SALVAR (Romanos 1: 16-17). 

          1.  O pagamento pelo pecado é a Morte (Romanos 6:23). 

          2.  Cristo morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados (I Pedro 2:24). 

          3.  Cristo venceu a morte por meio da ressurreição (I Coríntios 15: 1-5) 

     B.  O poder para SANTIFICAR (I Pedro 2:24). 

Santificação- Todos os dias, um trabalho continuo na vida do homem onde Deus nos 
torna mais e mais como Seu filho Jesus Cristo. 

          1.  A atitude correta para a santificação.  

           a.  OBEDIÊNCIA traz bênção, e a desobediência traz maldições.  
  (Êxodo 19: 5, Levítico 26: 3, Deuteronômio 06:25) 

         b.  GRAÇA dá a capacidade e o desejo para obedecer.  
  (Filipenses 2:13) 
          
         c.   Deus dá graça aos HUMILDES.  
                      (Proverbios 3:34, Tiago 4:6, 1 Pedro 5:5) 
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ATIVIDADE EM GRUPO: 

     (1) Por que houve uma necessidade da cruz?  
      
      

     (2) Como é que eu estou crucificado com Cristo? 



          2.  O Processo de Santificação (Efésios 4: 22-24) 

         a.  Passo # 1: Remover a VELHA natureza. 

         b.  Passo # 2: Renovar a sua MENTE com a verdade. 

         c.  Passo # 3: Colocar a NOVA natureza. 

* O curso, Superando os Pecados Teimosos, entra em muito mais detalhe sobre esse 
ponto. O objetivo deste curso é só para entender a teologia por trás do processo. 

          3.  Tipos de Santificação 

         a.  Santificação POSICIONAL: Representa o nosso estado ou   
  posição com Deus. (Hebreus 10:10, Efésios 1: 1-4) Somos  
  santos, posicionalmente, embora nós podemos nem sempre 
  agir como tal. 

         b.  Santificação PROGRESSIVA: O processo na qual cada crente  
  começa a tornar-se cada vez mais como Cristo.    
  (1 Tessalonicenses 5:23, 1 Pedro 1:16) 

         c.  Santificação PERFEITA: Isso ocorre quando o crente cumpre 
  santificação progressiva no dia da sua glorificação.  
  (Romanos 8:16, 1 João 3:24) 
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IV.  A PERMANÊNCIA DA SALVAÇÃO 

Perseverança- A doutrina que diz que todo aquele que nasceu de novo permanecerá 
em seu estado de SALVAÇÃO. 

     Existem vários pontos de vista a respeito da Permanência da Salvação: 

          A.   A salvação pode ser perdida através de MAUS COMETIDOS. 

A Bíblia é clara que as boas obras são o produto natural da salvação (Ef 2:10, Tiago 2: 
14-26). Alguns têm assumido, em seguida, que se pode perder a sua salvação ao não 
terem BOAS OBRAS suficientes ou por cometer MALDADES. 

O problema com essa visão é que ela coloca muita ênfase nas obras humanas, e não 
da muito valor para a GRAÇA de Deus. Sem a graça de Deus, nunca seriam salvos em 
primeiro lugar. Sem graça, não seriamos propensos a fazer boas obras. 

Em vez disso, é melhor ver o nosso trabalho como uma demonstração de nossa fé. Se 
não houver boas obras, pode-se questionar se ele ou ela nunca foi genuinamente sal-
vo.   

          B.  A salvação pode ser perdida através de FALTA DE FÉ 

Efésios 2: 8-9 deixa muito claro que as obras não são um pré-requisito para a salvação, 
mas a fé é. Alguns teólogos acreditam que uma pessoa pode perder sua salvação, se, 
e somente se, eles perdem sua FÉ. 

O problema com essa visão é que eles não reconhecem o papel de Deus na nossa fé. 
Os eleitos são dom de Deus para Cristo, e Ele nunca vai afastá-los (João 6:37). Jesus 
ensinou que aqueles que eram Suas ovelhas ouviriam a sua voz e seguiriam-lo (João 
10: 25-27). Não há menção de vacilar na fé! É neste contexto que leiam os versículos 
28-30: 

 28 Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão; ninguém as poderá  
 arrancar da minha mão. 29 Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que  
 todos;ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. 30 Eu e o Pai somos  
 um”. 

Embora seja verdade que a fé é um pré-requisito para a salvação. A verdadeira fé não 
vai desaparecer. Hebreus 10: 38-39 diz: 
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 “38 Mas o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, não me agradarei  
 dele”.  39 Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos,  
 mas dos que crêem e são salvos.” 

É melhor comparar a nossa salvação ao relacionamento do PAI / FILHO. Um pecado 
do filho ou falta de fé pode afetar a forma como ele se relaciona com o seu pai, mas 
nada pode fazer seu pai deixaria de ser seu pai   

          C.  A salvação NUNCA pode ser perdida 

A visão bíblica da salvação é que é permanente. Uma vez que uma pessoa é sal-
va, ele ou ela tera seu destino (mesmo predestinada) traçado para a eternidade 
com Deus no céu (João 6:37, 10:28). Se Deus começa uma obra em alguém, Ele 
ira completa-la ate o FINAL. 
      
Philippians 1:4-6 

 4 Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria 5 por causa 
da cooperação que vocês têm dado ao evangelho, desde o primeiro dia até 
agora. 6 Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai
completá-la até o dia de Cristo Jesus. 

Então, quando alguém não tem FÉ ou OBRAS que dão evidência de sua salvação, em 
vez de perguntar se Deus ira remover a sua salvação, devemos nos perguntar se essa 
pessoa realmente tem recebido Cristo como Salvador se sua vida. 
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