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CONCEPÇÕES DE SALVAÇÃO
SOTERIOLOGIA



Teologias latino-
americanas

Opressão e exploração dos mais fracos pelos poderosos;


Crítica ao sistema capitalista;


Contexto: América Latina;


Ênfase na questão do oprimido na Bíblia;


Deus é ativo, se envolvendo com os pobre em sua luta e 
na transformação;


Foco no “Reino de Deus”.



“Não maltratem nem oprimam o estrangeiro, pois 
vocês foram estrangeiros no Egito.”

–Ex 22:21

“O Senhor faz justiça e defende a causa dos 
oprimidos.”

–Sl 103:6

“Não oprimam a viúva e o órfão, nem o 
estrangeiro e o necessitado. Nem tramem 

maldades uns contra os outros.”
–Zc 7:10



“O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele 
me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele 
me enviou para proclamar liberdade aos presos e 
recuperação da vista aos cegos, para libertar os 

oprimidos […]”
–Lc 4:18

“Ai de vocês que adquirem casas e mais casas, 
propriedades e mais propriedades até não haver 
mais lugar para ninguém e vocês se tornarem os 

senhores absolutos da terra.”
–Is 5:8

“Ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma: Ela 
e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de 
comida e viviam despreocupadas; não ajudavam 

os pobres e os necessitados.”
–Ez 16:49



Teologia existencialista
Rudolf Bultmann (programa de demitologização);


Influência de Heidegger (conhecimento objetivo e subjetivo)


A Bíblia não seria essencialmente fonte de conhecimento 
objetivo sobre Deus, sobre o homem e nossa condição;


Menos informar / Mais transformar / Afetar a nossa existência;


Crítica ao “homem moderno”: egoísmo / presunção / 
desobediente às ordens e exigências de Deus;


Crítica ao “homem moderno”: autonomia / falsa segurança / 
acumulo de riquezas.



A Palavra de Deus “chama o homem para que se 
afaste desse egoísmo e da sua segurança ilusória 

que edificou para si mesmo. Ela o chama a se 
voltar para Deus, que está além do mundo e além 
do pensamento científico. Ao mesmo tempo, ela 

chama o homem ao seu verdadeiro eu”.
–BULTMAMM apud ERICKSON, 2015, p. 872.



Teologia secular
Mudanças no ambiente cultural em que a teologia se desenvolve (menos 
transcendência / mais explicações científicas / resolução de problemas);


Abordagem apologética: igreja versus ciência;


Secularismo como expressão madura da fé cristã: Dietrich Bonhoeffer;


“Cristianismo sem religião”;


Deus presente na “irreligião”;


Ser cristão não é ser “religioso”, mas é ser simplesmente humano;


Traduzir o cristianismo para uma linguagem em que as pessoas seculares 
entendam;


A salvação não ocorre por meio da religião, mas é a salvação da religião.



“O fato de a espécie humana alcançar a 
maioridade não é rebelião contra Deus, e sim 

Deus educando sua criatura terrena mais elevada 
a se tornar independente dele. […] Os esforços 

para refutar o secularismo são, na perspectiva de 
Bonhoeffer, uma tentativa de fazer adultos 

retornarem à adolescência, forçando-os a se 
tornar dependentes, explorando suas fraquezas.”

–ERICKSON, 2015, p. 874.



Teologia católico-romana 
contemporânea

Concílio Vaticano II:


O povo de Deus não está limitado à igreja visível e 
hierárquica;


Está dividido em três categorias:


(1) Católicos “incorporados” à igreja;


(2) Cristãos não católicos “ligados” à igreja;


(3) Não cristãos “associados” à igreja (“cristãos 
anônimos” - Rahner).



“Resumindo, a Igreja Católica, em anos recentes, 
está mais aberta à possibilidade de que pessoas 
fora da igreja visível, e talvez algumas que não 

aleguem ser cristãs, sejam receptoras da graça. 
Como resultado, a compreensão católica da 

salvação está se tornando consideravelmente 
mais ampla do que a concepção tradicional. Além 

disso, a compreensão atual inclui dimensões 
geralmente associadas ao protestantismo.”

–ERICKSON, 2015, p. 878.



Teologia evangélica
Ênfase no relacionamento homem-Deus;


Esta relação afeta todas as demais;


Pecado = relacionamento rompido com Deus;


A natureza das pessoas está corrompida (inclinação para o mal);


Condição legal do indivíduo precisa ser mudada: de culpado, para não culpado;


Precisa ser declarado justo: “justificação”;


Adoção como filho do Pai amoroso;


Regeneração: transformação de caráter (início da vida espiritual);


Santificação: transformação progressiva.



PONTOS DE DIVERGÊNCIAS
SOTERIOLOGIA



A dimensão do tempo

Único evento na vida;


Processo contínuo;


Evento futuro;


Combinação entre duas ou três perspectivas.



Natureza e locus da 
necessidade

Concepção “vertical” (tradicional):


Aspecto vertical: separação de Deus;


Necessidade de restauração do 
relacionamento Deus-humanidade;


Expressões: “conversão”; “perdão”; 
“reconciliação” e “adoção”.



Natureza e locus da 
necessidade

Concepção “horizontal”:


Aspecto horizontal: desarmonia na sociedade 
em geral;


Necessidade de restauração dos 
relacionamentos pessoais e sociais;


Expressões: “ajustamento”; 
“autocompreensão”; “autoaceitação”.



Os meios da salvação

Sacramentalista (catolicismo romano tradicional);


Ação moral (evangelho social e teologias da 
libertação);


Mediante a fé (teologias evangélicas).



A direção do processo de 
salvação

Mudanças nas estruturas sociais - humanidade;


Humanidade - mudanças nas estruturas sociais.



A extensão da salvação
Posição particularista: respostas individuais à 
graça / alguns salvos e outros se perderão;


Posição universalista: todos serão salvos.


a. Particularista otimista: necessidade de se 
“aceitar a Jesus” pessoalmente / todo 
indivíduo tomará tal decisão;


b. Deus, de alguma forma, aceitará todas as 
pessoas na comunhão eterna com Ele.



Os objetos da salvação

Seres humanos;


Todo o cosmo.



FUNDAMENTOS PARA SALVAÇÃO
SOTERIOLOGIA



GRAÇA



FONTE DE 
SALVAÇÃO
A GRAÇA DE DEUS



“A lei foi introduzida para que a transgressão 
fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, 

transbordou a graça” 

–Romanos 5:20 (NVI)



“sendo justificados gratuitamente por sua 
graça, por meio da redenção que há em Cristo 

Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para 
propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, 

demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, 
havia deixado impunes os pecados anteriormente 

cometidos;”

–Romanos 3:24-25 (NVI)



“Porque a graça de Deus se manifestou 
salvadora a todos os homens.” 

–Romanos 5:20 (NVI)



“Pois vocês são salvos pela graça, por meio da 
fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus;” 

–Efésios 2:8 (NVI)



FAVOR NÃO 
MERECIDO!
A GRAÇA DE DEUS



“Mas Deus demonstra seu amor por nós: Cristo 
morreu em nosso favor quando ainda éramos 

pecadores.” 

–Romanos 5:8 (NVI)



“Portanto, ninguém será declarado justo diante 
dele baseando-se na obediência à lei, pois é 
mediante a lei que nos tornamos plenamente 

conscientes do pecado.” 

–Romanos 3:20,28 (NVI)

“Pois sustentamos que o homem é justificado 
pela fé, independente da obediência à lei.” 



“Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom 
gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, 

nosso Senhor.” 

–Romanos 6:23 (NVI)



“Assim sendo, aproximemo-nos do trono da 
graça com toda a confiança, a fim de recebermos 
misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude 

no momento da necessidade.” 

–Hebreus 4:16 (NVI)



REVELADA EM 
CRISTO
A GRAÇA DE DEUS



“Pois a Lei foi dada por intermédio de Moisés; a 
graça e a verdade vieram por intermédio de 

Jesus Cristo.” 

–João 1:17 (NVI)



“Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor 
Jesus Cristo que, sendo rico, se fez pobre por 

amor de vocês, para que por meio de sua pobreza 
vocês se tornassem ricos.” 

–2 Coríntios 8:9 (NVI)



“Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação 
mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a 

sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado 
impunes os pecados anteriormente cometidos; 

mas, no presente, demonstrou a sua justiça, a fim 
de ser justo e justificador daquele que tem fé em 

Jesus.” 

–Romanos 3:25-26 (NVI)



RECEBIDA E 
VIVIDA PELA FÉ
A GRAÇA DE DEUS



“Pois o amor de Cristo nos constrange, porque 
estamos convencidos de que um morreu por 

todos; logo, todos morreram. E ele morreu por 
todos para que aqueles que vivem já não vivam 
mais para si mesmos, mas para aquele que por 

eles morreu e ressuscitou.” 

–2 Coríntios 5:14-15 (NVI)



“Que diremos então? Continuaremos 
pecando para que a graça aumente? De 

maneira nenhuma! Nós, os que morremos 
para o pecado, como podemos continuar 

vivendo nele?” 

–Romanos 6:1-2 (NVI)



PREDESTINAÇÃO



DESENVOLVIMENTO 
HISTÓRICO DA DOUTRINA



AGOSTINHO E 
PELÁGIO
DESENVOLVIMENTO 
HISTÓRICO



Desenvolvimento histórico

Agostinho:


“Para Agostinho, a total soberania de Deus 
e as idéias da genuína responsabilidade e 
liberdade do ser humano devem ser 
simultaneamente defendidas 
[…]” (MCGRATH, 2015, p. 506)



Desenvolvimento histórico 
da predestinação

Agostinho:


Teve de combater dois tipos de heresia:


Maniqueísmo, representava uma forma de 
fatalismo (que atraiu, a princípio, o próprio 
Agostinho) que defendia a total soberania de 
Deus, mas negava a liberdade humana;


Pelagianismo, defendia o total livre arbítrio 
do ser humano, ao mesmo tempo em que 
negava a soberania de Deus.



Desenvolvimento histórico 
da predestinação

Agostinho:


Adão possuía livre-arbítrio;


Após a queda, o homem ainda possui liberdade, 
mas inclinada para o pecado (“balança”);


Incapacidade de escolher e fazer o bem;


Graça = João 15:5; favor generoso e totalmente 
imerecido.



Desenvolvimento histórico 
da predestinação

Pelágio:


Reagiu a ênfase de Agostinho na depravação radical do 
homem;


Ênfase na liberdade de escolha humana;


Entende essa liberdade como dom de Deus;


Não herdamos a depravação e culpa de Adão;


Graça = livre-arbítrio; compreensão de Deus pela razão 
humana; Lei mosaica; exemplo de Cristo;


Possibilidade de viver sem pecar / mérito.



“[Em vez de considerar os mandamentos de Deus como 
privilégio]... lamuriamos a Deus e dizemos, “Isso é muito 
duro! Isso é difícil demais! Não podemos fazê-lo! Somos 

apenas humanos e, portanto, somos impedidos pela 
fraqueza da carne!”. Que loucura! Que ostensiva presunção! 

Ao agir assim, acusamos o Deus da sabedoria de dupla 
ignorância — ignorância de sua própria criação e de seus 

próprios mandamentos. Seria como se Deus, esquecendo-
se da fragilidade da humanidade— a qual, afinal de contas, 
foi criada por ele mesmo! — nos tivesse ordenado algo que 
não pudéssemos fazer. E, ao mesmo tempo (que Deus nos 
perdoe!), imputamos ao justo injustiça e crueldade àquele 

que é santo, primeiro, ao reclamar que Deus nos ordenou o 
impossível e, segundo, por imaginar que alguns serão 

condenados por Deus pelo que não poderiam evitar; de 
forma que — e essa é a blasfêmia suprema! — concebe-se 
que Deus esteja buscando nossa punição, em vez de nossa 

salvação.”
––Pelágio (MCGRATH, 2010, p. 531)



Desenvolvimento histórico 
da predestinação

Agostinho:


Devido a controvérsia pelagiana, as implicações da doutrina da graça 
tornaram-se evidentes;


A graça, de acordo com Agostinho, apenas permanece graciosa se não 
é nada mais nada menos do que um presente;


A graça reflete a liberalidade ou benevolência daquele que a concede 
(Deus);


Mas esse presente, no entanto, não é dado a todos;


Assim, a graça é concedida somente a alguns;


A graça, requer, portanto, o reconhecimento da particularidade da 
graça, em vez de sua universalidade.



Desenvolvimento histórico 
da predestinação

Conclusão do pensamento de Agostinho:


Toda a humanidade foi corrompida pelo pecado e não consegue 
se libertar de seu domínio;


Apenas a graça tem o poder de libertar a humanidade;


Contudo, a graça não é concedida a todos, de uma maneira 
universal, ela é dada somente a alguns;


Como resultado, somente esses serão salvos — esses a quem se 
concede a graça;


Para Agostinho, a predestinação envolve o reconhecimento de que 
Deus não concede os meios de salvação para aqueles que não 
foram eleitos.



“Essa é a predestinação dos santos e nada além disso: a 
presciência e a providência dos favores divinos, por meio dos 
quais quem quer que seja libertado, o é com toda certeza. E 
onde o restante será deixado pelo justo julgamento de Deus, 
senão naquela massa de perdição, na qual os habitantes de 

Tiro e Sidon foram deixados? Por outro lado, eles teriam crido, 
se tivessem visto os maravilhosos sinais de Cristo. Entretanto, 
como isso não lhes foi dado para que cressem, logicamente 

não lhes foram concedidos os meios para que pudessem crer. 
Por conseguinte, parece-nos que algumas pessoas possuem 
naturalmente o dom divino do entendimento, pelo qual podem 
ser movidas em direção à fé, se ouvirem as palavras ou virem 

os sinais apropriados. Mas se essas pessoas não tivessem 
sido predestinadas pela graça e separadas da massa da 

perdição, por meio de uma decisão divina que está além de 
nós, então, sem o contato com essas palavras ou obras 

divinas, tendo-as ouvido ou visto, jamais lhes seria permitido 
que cressem.”

–Agostinho (MCGRATH, 2010, p. 531)



“A natureza humana foi, com certeza, originalmente criada sem 
culpa e sem pecado (vitium); mas essa natureza, que cada um 
de nós agora herda de Adão, precisa de um médico, pois está 

enferma. Tudo o que ela tem de bom, por meio de sua 
concepção, vida, sentidos e mente, é proveniente de Deus, seu 
criador. Mas a deficiência que ofusca e incapacita todas essas 
excelentes habilidades naturais, motivo pelo qual essa natureza 
precisa ser iluminada e restaurada, não tem origem no criador 

irrepreensível, mas no pecado original, cometido por intermédio 
do livre arbítrio (liberum arbitrium). Por essa razão, nossa 

natureza culpada está sujeita a uma punição justa. Pois se agora 
somos uma nova criatura em Cristo, éramos, antes, filhos da ira, 
como todos os homens. Mas Deus, que é rico em misericórdia, 

devido ao grande amor com que nos amou, mesmo quando 
estávamos mortos em nossos delitos e pecados, ressuscitou-

nos para a vida em Cristo, por meio de cuja graça somos salvos. 
Mas essa graça de Cristo, sem a qual nem as crianças nem os 
adultos podem ser salvos, não é concedida como recompensa 
por méritos próprios, mas é gratuitamente (gratis) concedida e, 

por esse motivo, é chamada graça (gratia)”
–Agostinho (MCGRATH, 2010, p. 510)



Desenvolvimento histórico 
da predestinação

Condenação do pelegianismo em 431 - Concílio de Éfeso;


Porém predominou um semipelagianismo (sinergismo) - Deus e o 
indivíduo realizam juntos o que precisa ser feito para salvação;


Sínodo de Orange, em 529, condena o sinergismo, mas não insiste na 
predestinação absoluta nem na graça irresistível;


“É importante observar que Agostinho destacou que isso não 
significava que alguns eram predestinados à condenação. Significava 
que Deus havia escolhido alguns dentre a massa da humanidade caída. 
Os poucos escolhidos foram certamente predestinados à salvação. O 
restante não foi, de acordo com Agostinho, efetivamente condenado à 
perdição; eles meramente não foram eleitos para a 
salvação.” (MCGRATH, 2010, p. 531);



Desenvolvimento histórico 
da predestinação

Gottschalk (804-869), século IX, elaborou a 
doutrina da dupla predestinação;


Com lógica inflexível, defendeu que Cristo morreu 
somente por aqueles que foram eleitos.


Condenado em 848 por um sínodo de bispos em 
Mainz.



LUTERO
DESENVOLVIMENTO 
HISTÓRICO



Lutero - predestinação
Lutero compreendia a predestinação como o “resultado e a expressão 
de sua experiência de sentir-se impotente diante de seu próprio pecado 
e ver-se obrigado a declarar que sua salvação não era uma obra sua, 
mas de Deus”;


Lutero não utilizaria uma argumentação que partisse de atributos do 
próprio Deus, mas sempre retorna para a “impotência do ser humano 
para libertar-se de seu próprio pecado”, o que tem relação com a 
doutrina da justificação pela fé somente, muito cara para o reformador 
alemão, ainda mais pelo contexto relacionado aos abusos da igreja 
romana;


Um tipo de argumentação que não partisse da experiência do 
evangelho, certamente seria considerado “porca razão” para o monge 
agostiniano.

GONZÁLEZ, Justo. 1995, p. 94-95.



“Mas aqui é preciso colocar um limite aos sacrílegos e espíritos 
arrogantes, que primeiramente dirigem sua atenção a essa questão e 
querem começar por investigar o abismo da predestinação divina e 
se ocupam inutilmente com a questão se são predestinados ou não. 

Estes cairão sozinhos, ou por se desesperarem ou por colocarem 
tudo em jogo.


Quanto a ti, porém, segue esta epístola na sua ordem. Ocupa-te 
acima de tudo com Cristo e com o evangelho, para que reconheças o 
teu pecado e a graça dele. E que depois lutes com o pecado, como 

ensinam aqui os capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.


Depois, quando tiveres chegado ao capítulo 8, debaixo da cruz e do 
sofrimento, isso te ensinará a entender como é consoladora a 

predestinação nos capítulos 9, 10 e 11. Pois sem sofrimento, cruz e 
aflições de morte não se pode entender a predestinação sem prejuízo 

e sem alimentar uma ira oculta contra Deus. Por isso é que antes 
Adão precisa estar morto para poder suportar essa coisa e beber o 

seu forte vinho. Assim, guarda-te para que não bebas vinho se ainda 
és bebê no aleitamento. Todo ensinamento tem sua medida, época e 

idade.”
–LUTERO, Martinho, 2017, p. 202-203.



CALVINO
DESENVOLVIMENTO 
HISTÓRICO



Calvino - predestinação
Calvino, segundo McGrath, discorre sobre a 
doutrina da predestinação para “explicar porque 
alguns indivíduos respondem ao evangelho, 
enquanto outros não o fazem.”;


Em outras palavras, “a doutrina da predestinação 
[...] deve ser considerado como uma discussão a 
posteriori sobre os dados da experiência humana 
[...] em vez de algo que é deduzido a priori, com 
base em ideias preconcebidas”, como a 
onipotência de Deus.

MCGRATH, Alister, 2004, p. 195.



“Chamamos predestinação o eterno decreto de 
Deus pelo qual houve por bem determinar o que 
acerca de cada homem quis que acontecesse. 

Pois ele não quis criar a todos em igual condição; 
ao contrário, preordenou a uns a vida eterna; a 
outros, a condenação eterna. Portanto, como 

cada um foi criado para um ou outro desses dois 
destinos, assim dizemos que um foi predestinado 

ou para a vida, ou para a morte.”

–CALVINO, João, 2003c, p. 388.



BEZA
DESENVOLVIMENTO 
HISTÓRICO



Beza - predestinação
McGrath reafirma que Calvino não criou um “sistema” no sentido 
estrito que o termo se refere;


A questão está relacionada ao pensamento reformado posterior a 
Calvino e seus herdeiros das ideias religiosas;


Teodoro Beza, além de Lambert Daneau, Pietro Martire Vermigli e 
Giralmo Zanchi, 


“estavam dispostos a usar toda arma que possuíssem para 
assegurar, ao menos, sua sobrevivência, se não uma vitória 
completa, em face de tamanha oposição. A razão, vista por 
Calvino com certa reserva, era agora acatada como uma 
aliada.”

MCGRATH, Alister, 2004, p. 241.



Beza - predestinação
A ênfase relacionada aos métodos do final do Renascimento aumentou e 
buscou-se estabelecer uma base racional para sustentação teológica;


Dentre as características desse novo enfoque teológico McGrath ressalta:


Em primeiro lugar, sistema logicamente coerente e racionalmente 
defensável; 

Segundo, papel decisivo da razão humana na investigação e defesa 
da teologia cristã;


Terceiro, influência da filosofia aristotélica, principalmente em 
relação a natureza do método;


E, quarto, preocupação com questões metafisicas e especulativas, 
principalmente em torno da predestinação.

MCGRATH, Alister, 2004, p. 241.



“Enquanto Calvino adota um enfoque teológico indutivo e 
analítico, concentrando-se no evento histórico específico de 

Jesus Cristo e prosseguindo na investigação de suas 
implicações, Beza adota um enfoque dedutivo e sintético, 

partindo de princípios gerais e prosseguindo na dedução de 
suas consequências para a teologia cristã. [...] Esses 

princípios gerais – os decretos divinos – são determinantes 
com relação à doutrina da predestinação, que assume, 

dessa forma, um status de princípio determinante, afetando 
o posicionamento e a discussão das mais diversas 

doutrinas, como a Trindade, a das duas naturezas de Cristo, 
a da justificação pela fé e a natureza dos sacramentos. A 
existência da predestinação é tida como algo que implica 
em um decreto ou decisão divina de predestinar, e é esse 
decreto divino de predestinação que assume uma posição 
predominante dentro do contexto da doutrina de Deus, de 

Teodoro Beza.”

–MCGRATH, Alister, 2004, p. 243.



“Uma nova preocupação com o método. Reformadores 
como Martinho Lutero e João Calvino tiveram um interesse 
relativamente pequeno em relação ao método. Para eles, a 
teologia voltava-se, sobretudo, à explicação das Escrituras. 

Na verdade, as Institutas, de João Calvino, podem ser 
consideradas como uma obra de “teologia bíblica”, que 

reunia as ideias básicas das Escrituras com uma 
apresentação sistemática. Entretanto, nos escritos de 

Teodoro de Beza, o sucessor de João Calvino na direção da 
Academia de Genebra (uma organização que treinava 
pastores em toda a Europa), pode ser vista uma nova 
preocupação com as questões metodológicas, como 

observamos acima. A organização lógica do material e sua 
fundamentação em pressupostos assumiram uma 

importância extraordinária. O impacto dessa postura talvez 
seja mais evidente na maneira como Beza lidou com a 

doutrina da predestinação […]”

–MCGRATH, Alister, 2010, p. 115.



“Teodoro de Beza (1519-1605), notável escritor calvinista, 
professor de teologia na Academia de Genebra, de 1559 a 

1599. Os três volumes de sua obra Tractationes theologicae 
[Tratados teológicos], de 1570 a 1582, apresentam uma 

descrição racionalmente coerente dos principais elementos 
da teologia reformada mediante o uso da lógica aristotélica. 
O resultado é uma descrição que apresenta argumentação 
consistente e defesa racional da teologia de João Calvino, 
na qual algumas das tensões não resolvidas dessa teologia 
(principalmente em relação às doutrinas da predestinação e 
da expiação) são esclarecidas. Alguns escritores sugeriram 
que a preocupação de Beza com a clareza lógica levou-o a 
uma distorção de vários pontos críticos da teologia de João 
Calvino; outros alegaram que ele simplesmente aperfeiçoou 
a teologia de João Calvino, amarrando alguns dos pontos 

que estavam soltos.”

–MCGRATH, Alister, 2010, p. 115-116.



ARMÍNIO
DESENVOLVIMENTO 
HISTÓRICO



Armínio - predestinação
Dirk Koornhert (1522-1590) ataca algumas doutrinas calvinistas, 
especialmente a questão da predestinação;


O nome do teólogo escolhido para refutar os ataque de Koornhert foi 
Jacó Armínio (1560-1609), aluno de Beza;


Após se dedicar aos estudos dos escritos de Koornhert, comparando-os 
com as Escrituras, com a teologia dos primeiros séculos e com os 
principais teólogos protestantes, e após profundas lutas com sua 
consciência, chegou a conclusão que Koornhert tinha razão;


Após tornar-se professor de teologia da Universidade de Leiden, suas 
opiniões vieram a público e Francisco Gomaro, colega e partidário 
extremista da predestinação, entrou em conflito com Armínio, sendo que 
seu nome acabou se tornando a antítese do calvinismo: arminianismo.

GONZÁLEZ, Justo, 2011b, p. 313.



“[...] O primeiro decreto integral de Deus a 
respeito da salvação do homem pecador é aquele 

no qual Ele decreta a indicação de seu Filho, 
Jesus Cristo, para Mediador, Redentor, Salvador, 
Sacerdote e Rei que deve destruir o pecado pela 

sua própria morte, e que deve, pela sua 
obediência, obter a salvação que se perdeu, 

devendo comunica-la pela sua própria vontade.”

–ARMÍNIO, Jacó. As Obras de Armínio – Volume I. Rio de 
Janeiro: CPAD, 2015, p. 226-227.



“[...] O segundo decreto preciso e absoluto de 
Deus é aquele em que Ele decretou receber 

aqueles que se arrependeram e creram, e, em 
Cristo, por causa dEle e por meio dEle, para 

efetivar a salvação de tais penitentes e crentes 
que perseveram até o fim, mas deixar em pecado, 

e sob a ira, todas as pessoas impenitentes e 
incrédulas, condenando-as como alheios a 

Cristo.”

–ARMÍNIO, Jacó. As Obras de Armínio – Volume I. Rio de 
Janeiro: CPAD, 2015, p. 226-227.



“[...] Deus decretou salvar e condenar certas 
pessoas em particular. Este decreto tem o seu 

embasamento na presciência de Deus, pela qual 
Ele sabe, desde toda a eternidade, que tais 

indivíduos, por meio de sua graça preventiva, 
creriam, e por sua graça subsequente 

perseverariam, de acordo com a administração 
previamente descrita dos meios que são 

adequados e apropriados para a conversão e a fé; 
e, do mesmo modo, pela sua presciência, Ele 

conhecia aqueles que não creriam, nem 
perseverariam.”

–ARMÍNIO, Jacó. As Obras de Armínio – Volume I. Rio de 
Janeiro: CPAD, 2015, p. 226-227.



CONCEPÇÕES DE 
PREDESTINAÇÃO



CALVINISMO 



5 pontos
Calvinismo (TULIP)

Depravação Total

Eleição Incondicional

Expiação Limitada

Graça Irresistível

Perseverança dos Santos



Supralapsarianismo

1.O decreto para salvar alguns e condenar outros;


2.O decreto de criar tanto eleitos quanto perversos;


3.O decreto de permitir a queda de ambas as 
classes de pessoas;


4.O decreto de prover salvação somente para os 
eleitos.



Infralapsarianismo

1.O decreto de criar os seres humanos;


2.O decreto de permitir a queda;


3.O decreto de salvar alguns e condenar outros;


4.O decreto de prover salvação somente para os 
eleitos.



Sublapsarianismo

1.O decreto de criar os seres humanos;


2.O decreto de permitir a queda;


3.O decreto de prover salvação suficiente para 
todos;


4.O decreto de escolher alguns para receber essa 
salvação.



ARMINIANISMO 



Arminianismo - 
predestinação

Deus deseja que todos sejam salvos (Ez 33:11; 
2Pe 3:9; 1Tm 2:3-4; At 17:30);


“Graça preveniente”;


Eleição / presciência (Rm 8:29; 1Pe 1:1-2);


Apelo missionário.



5 pontos
Calvinismo (TULIP) Arminianismo

Depravação Total * Depravação Total

Eleição Incondicional * Eleição Condicional

Expiação Limitada Expiação Geral

Graça Irresistível Graça Resistível

Perseverança dos Santos * Decair da graça

* Carece explicação.



KARL BARTH 



Karl Barth - predestinação
Centralidade em Jesus Cristo;


Necessidade de se ler a Bíblia de forma cristológica, tendo 
Jesus como ponto de partida;


Revelação e expiação para pensar predestinação;


Relação entre o fato de Cristo estar no centro da obra de Deus 
no tempo e a preordenação eterna dessa obra na eleição divina;


Jesus veio salvar os seres humanos / a vontade de Deus em 
eleger, não rejeitar seres humanos / encarnação como prova de 
tal fato / Deus a favor e não contra os seres humanos / Ele os 
escolheu, não rejeitou;



Karl Barth - predestinação
Cristo como “a forma concreta e manifesta da decisão 
divina - a decisão do Pai, Filho e Espírito Santo - em favor 
da aliança a ser estabelecida entre ele e nós.” (BARTH, 
Church dogmatics, 1957 apud ERICKSON, 2015, p. 894)


Em Cristo toda humanidade foi escolhida;


Alguns vivem como eleitos, outros como rejeitados;


Eleição intermediária: a da comunidade, que anuncia as 
pessoas que elas não são rejeitadas, mas eleitas em 
Cristo.



“McGrath (2010, p. 536-537), citando a Church 
dogmatics de Barth, destaca a ênfase cristocêntrica, 

que coloca Jesus Cristo tanto como Deus que elege e 
como o eleito de Deus. A predestinação torna-se a 

eleição de Jesus Cristo. Em Cristo, Karl Barth 
desenvolve um conceito de predestinação em que a 
humanidade é eleita em Cristo Jesus, o predestinado 
de Deus, o que demonstra a ênfase de Deus sendo 

“amigo” e “parceiro” da humanidade, atuando em prol 
da salvação dos homens e não da condenação. Deus 

em Jesus “suportou” a penalidade pelo pecado da 
humanidade, com a intenção da humanidade não 

precisar suportar tal pena. Assim, destaca McGrath, 
Barth elimina a ideia de uma predestinação para 

condenação em relação a seres humanos, pois o único 
predestinado à condenação foi Jesus Cristo.”

–André Anéas



TENSÃO BÍBLICA



“O Senhor não demora em cumprir a sua 
promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele 

é paciente com vocês, não querendo que 
ninguém pereça, mas que todos cheguem ao 

arrependimento.” 

–2 Pedro 3:9 (NVI)



“Isso é bom e agradável perante Deus, nosso 
Salvador, que deseja que todos os homens sejam 
salvos e cheguem ao conhecimento da verdade.” 

–1 Timóteo 2:3-4 (NVI)



“E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar 
conhecido o seu poder, suportou com grande 

paciência os vasos de sua ira, preparados para 
destruição? Que dizer, se ele fez isto para tornar 
conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos 
de sua misericórdia, que preparou de antemão 

para glória, ou seja, a nós, a quem também 
chamou, não apenas dentre os judeus, mas 

também dentre os gentios?” 

–Romanos 9:22-24 (NVI)



“Todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier 
a mim eu jamais rejeitarei.” 

–João 6:37 (NVI)



ASPECTOS SUBJETIVOS DA 
SALVAÇÃO



Aspectos subjetivos da 
salvação

“[…] tratam da mudança em nossa natureza 
interior, nossa condição espiritual. A conversão é 
essa transformação vista da perspectiva humana; 
a regeneração é a mesma mudança vista da 
perspectiva divina.” (ERICKSON, 2015, p. 901)



CONVERSÃO



Aspectos subjetivos da 
salvação

Conversão


O “voltar do pecado” está presente no AT (Ez 
18:30-32) e NT (Ef 5:14; At 3:19);


Envolve dois aspectos: arrependimento e fé;


Arrependimento: volta do pecado;


Fé: volta para Cristo.



Aspectos subjetivos da 
salvação

Exemplos de conversão


Pentecostes, Atos 2 (de forma instantânea);


Nicodemos, João 19:39 (processo);


Paulo, Atos 9:4-7 (dramático);


Experiências muito distintas…



“[…] podem haver muitas conversões na vida 
cristã, mas somente uma Conversão.”

–Erickson, 2015, p. 906.



Aspectos subjetivos da 
salvação

Arrependimento (conversão)


Sentimento de profunda tristeza em relação ao próprio pecado;


2 Crônicas 7:14 (shûb)


Separação moral consciente;


Necessidade de deixar o pecado;


Necessidade de comunhão com Deus.


Mateus 3:2; Atos 2:38 (metanoeo)


Literalmente: “pensar de forma diferente sobre algo ou 
mudar de ideia”.



“A graça barata é a pregação do perdão sem 
arrependimento, é o batismo sem a disciplina 

comunitária, é a Ceia do Senhor sem confissão dos 
pecados, é a absolvição sem confissão pessoal. A 

graça barata é a graça sem discipulado, a graça sem a 
cruz, a graça sem Jesus Cristo vivo, encarnado.


A graça preciosa é o tesouro oculto no campo, por 
amor do qual o ser humano sai e vende com alegria 

tudo quanto tem; a pérola preciosa, para cuja 
aquisição o comerciante se desfaz de todos os seus 
bens; o senhorio régio de Cristo, por amor do qual o 

ser humano arranca o olho que o faz tropeçar; o 
chamado de Jesus Cristo, pelo qual o discípulo larga 

suas redes e o segue.”

–Dietrich Bonhoeffer, 2013, p. 10.



Aspectos subjetivos da 
salvação

Fé (conversão)


Apropriação da promessa e obra de Cristo;


Meio pelo qual se recebe a graça de Deus;


Envolve tanto “crer que” quanto “crer em” (Erickson);


“Crer que”  = concepção próxima do escolasticismo 
protestante;


“Crer em” = encontro pessoal.



“E quando ele [o Espírito] vier, convencerá o 
mundo do pecado, da justiça e do juízo: do 

pecado, porque não creem em mim; da justiça, 
porque vou para meu Pai, e não me vereis mais; e 
do juízo, porque o príncipe deste mundo já está 

condenado.”

–João 16:8-11



REGENERAÇÃO



Aspectos subjetivos da 
salvação

Regeneração


É a transformação que Deus opera nos crentes;


Nova vitalidade espiritual;


Implicitamente se refere a necessidade de transformação, 
pois o homem está espiritualmente morto;


Necessidade de novo nascimento ou nascimento espiritual 
(Romanos 3:9-20);


AT - Ezequiel 11:19-20;


NT - Mateus 19:28; João 3 (Nicodemos).



Aspectos subjetivos da 
salvação

Considerações sobre a regeneração


“difícil de ser compreendido” (ERICKSON);


“problemas na compreensão do 
conceito” (ERICKSON);


“parece que…” (ERICKSON);


“embora não seja possível determinar o 
momento exato do novo nascimento… ocorre 
em um instante” (STRONG apud ERICKSON).



“O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas 
não pode dizer de onde vem nem para onde vai. 

Assim acontece com todos os nascidos do 
Espírito.”

–João 3:8



ASPECTOS OBJETIVOS DA 
SALVAÇÃO



Aspectos objetivos da 
salvação

Os aspectos objetivos tratam da “mudança na 
condição ou disposição do indivíduo no 
relacionamento com Deus, isto é, as dimensões 
objetivas do início da salvação.” (ERICKSON, 
2015, p. 918)



UNIÃO COM CRISTO



Aspectos objetivos da 
salvação

União com Cristo


O crente e Cristo como estando um “no” outro (2Co 
5:17; Ef 1:3-4; Ef 2:10; 1Co 1:4-5; 1Ts 4:16; 1Co 15:22);


Cristo presente no crente (Cl 1:27; Gl 2:20; Jo 15:4-5);


Série de experiências do crente “com Cristo”:


sofrimento (Rm 8:17); crucificação (Gl 2:20); morte 
(Cl 2:20); sepultamento (Rm 6:4); vivificação (Ef 
2:5); ressurreição (Cl 3:1); glorificação e herança 
(Rm 8:17).



Aspectos objetivos da 
salvação

União com Cristo - outros modelos


União com Cristo é metafísica / somos parte da 
essência divina / ponto de partida: criação (não 
redenção) / conceito panteísta;


União mística;


Unidade empática (vínculo exterior, como professor e 
aluno);


Posição sacramental (se recebe Cristo ao participar da 
cerimônia eucarística).



Aspectos objetivos da 
salvação

União com Cristo - características


Mistério - Efésios 5:32 (difícil de compreendermos);


Natureza jurídica: o Pai nos vê em união com 
Cristo;


Espiritual: efetuada pelo Espírito (1Co 12:13 e Rm 
8:9-11);


Essencial: renova a vida do crente (Rm 12:2; 2Co 
4:16; Jo 15:4).



Aspectos objetivos da 
salvação

União com Cristo - implicações


Somos considerados justos (Rm 8:1);


Vivemos na força de Cristo (Fp 4:13; Gl 2:20; 
2Co 12:9);


Ainda sofremos… (Jo 15:20);


Expectativa de reinar com Cristo (Lc 22:30; 
2Tm 2:12).



JUSTIFICAÇÃO



Aspectos objetivos da 
salvação

“A justificação é a ação declamatória de Deus de 
que pecadores são justos aos olhos dele. Fomos 
perdoados e declarados cumpridores de tudo o 
que a Lei de Deus exige de nós.” (ERICKSON, 
2015, p. 924)



JUSTIFICAÇÃO - LUTERO



“Com toda certeza, gostaria de ter compreendido 
o que Paulo dizia em sua carta aos Romanos. 
Contudo, o que me impedia de compreendê-lo 
não era tanto a falta de coragem, mas aquela 

frase do primeiro capítulo: ‘Porque no evangelho é 
revelada a justiça de Deus’ (Rm 1.17). Pois eu 

odiava aquela expressão, “a justiça de Deus”, que 
haviam me ensinado a entender como a justiça 

por meio da qual Deus, que é justo, pune os 
pecadores injustos. Embora, como monge, 

vivesse uma vida irrepreensível, sentia-me um 
pecador com a consciência culpada diante de 

Deus. […]”

–LUTERO apud MCGRATH (2010, p. 518-519)



“Eu também não podia acreditar que havia agradado a Deus com 
minhas obras. Longe de amar aquele Deus justo que punia os 

pecadores, eu, na verdade, o odiava... Ficava desesperado para 
saber o que Paulo queria dizer naquela passagem. Por fim, à 

medida que meditava dia e noite a respeito da relação que havia 
entre aquelas palavras, “Porque no evangelho é revelada a justiça 
de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé”, como está 
escrito: “O justo viverá pela fé”, comecei a entender a “justiça de 

Deus” como aquela justiça por meio da qual o justo vive pelo dom 
de Deus (a fé); em que essa frase: “é revelada a justiça de Deus”, 

faz referência a uma justiça passiva, por meio da qual o Deus 
misericordioso nos justifica pela fé, conforme está escrito, “O justo 
viverá pela fé”. Imediatamente, tive a sensação de haver nascido 

de novo, como se tivesse entrado pelos portões abertos do 
paraíso. Desde aquele momento, vi toda a Bíblia sob a perspectiva 
de uma nova luz... E agora, aquilo que eu havia uma vez odiado na 

frase “a justiça de Deus”, comecei a amar e a glorificar como a 
mais doce das frases, pois essa passagem em Paulo tornou-se 

para mim o verdadeiro portão do paraíso.”

–LUTERO apud MCGRATH (2010, p. 518-519)



Aspectos objetivos da 
salvação

Justificação pela fé - Lutero


A fé possui uma dimensão pessoal e não uma 
dimensão puramente histórica;


A fé envolve a confiança nas promessas de 
Deus;


A fé une o cristão a Cristo (tornando o perdão, 
a justificação e a esperança acessível).



Aspectos objetivos da 
salvação

Justificação forense - Lutero x Agostinho


Ambos concordavam que Deus graciosamente dá 
aos seres humanos pecadores a justiça que os 
justifica;


Agostinho argumenta que ela podia ser 
encontrada nos cristãos - a justiça em questão é 
algo interior;


Lutero insistia que ela não se encontrava nos 
cristãos - seria algo exterior.



Aspectos objetivos da 
salvação

Justificação forense - Lutero x Agostinho


Essas idéias foram levadas adiante, posteriormente, pelo 
seguidor de Lutero, Filipe Melancton, resultando na doutrina 
agora geralmente conhecida como “a justificação forense”. 
Agostinho ensinava que o pecador se torna justo pela 
justificação, ao passo que Melancton ensinava que esse 
pecador é considerado justo ou declarado justo. Para 
Agostinho, a “justiça justificadora” é concedida; para 
Melancton, ela é imputada. Melancton traça uma nítida 
distinção entre o evento de ser declarado justo e o processo 
de se tornar justo, chamando o primeiro de “justificação” e o 
segundo de “santificação” ou “regeneração”. (MCGRATH, 
2015, p. 523)



JUSTIFICAÇÃO - CALVINO



Aspectos objetivos da 
salvação

Justificação - Calvino


União mística:


Duplo efeito, a que Calvino se refere como “uma dupla graça”: 


Primeiro, a união do cristão a Cristo conduz diretamente à 
sua justificação. Por intermédio de Cristo, o cristão é 
declarado justo aos olhos de Deus;


Segundo, em razão dessa união — e não devido a sua 
justificação — o cristão inicia o processo de 
transformação que o tornará semelhante a Cristo, 
resultando no processo de regeneração do cristão. 


Calvino insiste que tanto a justificação quanto a regeneração 
resultam dessa união do cristão a Cristo pela fé.

MCGRATH, 2015, p. 524




JUSTIFICAÇÃO - NOVA 
PERSPECTIVA DE PAULO



Aspectos objetivos da 
salvação

Justificação - Nova Perspectiva


E. P. Sanders:


Paul and Palestinian Judaism [Paulo e o 
judaísmo palestino] (1977);


Paul, the law and the Jewish people 
[Paulo, a Lei e o povo judeu] (1983).



OUTRAS DISCUSSÕES



Aspectos objetivos da 
salvação

Fé x Obras;


Consequências do pecado.



ADOÇÃO



Aspectos objetivos da 
salvação

Adoção


Efeito negativo da justificação: cancelamento 
do juízo contra nós;


Efeito positivo: restaurados a uma posição 
favorável diante de Deus - adoção (João 
1:12).



“Contudo, aos que o receberam, aos que creram 
em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem 

filhos de Deus,


os quais não nasceram por descendência natural, 
nem pela vontade da carne nem pela vontade de 

algum homem, mas nasceram de Deus.”

–João 1:12:13 (NVI)



Aspectos objetivos da 
salvação

Adoção


Efésios 1:5 (“… filhos adotivos”) ;


Gálatas 4:4-5 (“… recebêssemos a adoção de 
filhos”);


Romanos 8:29 (“o primogênito entre muitos 
irmãos”).



Aspectos objetivos da 
salvação

Adoção - natureza


Ocorre simultaneamente com a conversão, 
regeneração, justificação e união com Cristo;


Envolve posição (somos);


Envolve condição (desfrutamos).



Aspectos objetivos da 
salvação

Adoção - benefícios


Perdão (Ef 4:32);


Reconciliação (Rm 5:8-10);


Liberdade (Rm 8:14-16);


Cuidado paterno de Deus (Rm 8:16-17).



A CONTINUIDADE DA 
SALVAÇÃO



SANTIFICAÇÃO



A continuidade da 
salvação

Santificação - natureza


Obra contínua na vida do crente;


É processual;


Estar separado (Ex 13:2; 1Pe 2:9);


Moral (Mt 5:43-45; Mc 3:35; Ef 4:1);


Fruto do Espírito (Gl 5:22-23);


O crente tem seu papel no processo (Fp 2:12-13; Rm 
12:9,16,17; Rm 12:1-2).



A continuidade da 
salvação

Santificação - tensões


Completa ou incompleta?


Completa (perfeccionistas): Mt 5:48; Ef 4:13; 1Ts 
5:23;


Incompleta: 1Jo 1:8-10; Rm 7.


Impecabilidade como alvo:


Perigo do legalismo;


Perigo da libertinagem.                                                         



A CONCLUSÃO DA SALVAÇÃO



PERSEVERANÇA



Perseverança
Posição calvinista


“Aqueles que Deus aceitou em seu Amado, 
eficazmente chamou e santificou pelo Seu Espírito, 
não podem decair do estado da graça, nem total, 
nem finalmente; mas, certamente perseverarão 
nesse estado até o fim e serão eternamente salvos 
(Fp 1:6; 2Pe 1:10; Jo 10:28,29; 1Jo 3:9; 1Pe 1:5,9). 
(Confissão de Westminster, 17.1);


1Pe 1:3-5; Rm 8:38-39; Jo 10:27-30.



Perseverança

Posição arminiana


Desdobramento posterior a Armínio;


Advertências em relação a apostasia: Mt 
24:11-13;


Paulo: Cl 1:21-23a; 1Co 10:12;


Hebreus 6:11-12.



GLORIFICAÇÃO



Glorificação

Romanos 8:29-30;


Multidimensional: individual, coletiva e toda a 
criação (Rm 8:18-25);


1Coríntios 15:38-50.



ALCANCE DA SALVAÇÃO



Alcance da salvação
Universalismo


Orígenes: o castigo dos ímpios não seria um sofrimento 
exterior eterno, mas uma angústia temporária, devido a 
separação de Deus, com o propósito da purificação - doutrina 
da apokatastasis; 

Possibilidades:


1.Todos serão salvos com arrependimento e fé (dificuldade 
e necessidade de outras teorias);


2.Cristo morreu por todos (expiação e salvação universal);


3.Perdão universal.


