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Reforma Protestante - Antinomismo 

 Acusação contra Lutero 

 Lutero x Johann Schneider (João 
Agrícola) 

1537 a 1540 



 Fórmula da Concórdia (1577) – a 
Lei serve para: 

1) revelar o pecado; 

2) estabelecer a decência geral na 
sociedade; 

3) fornecer uma regra de vida para 
os regenerados pela fé em Cristo. 

Reforma Protestante - Antinomismo 



 Puritanos X Anne Marbury 
Hutchinson, entre 1634 e 1637 

 Acusou os puritanos de realizar a 
“aliançapelasobras” 

 Expulsa de Massachussets para 
Rhode Island. 

Reforma Protestante - Antinomismo 



 O valor da Lei: 

 Mt 5.17 

 Rm 3.27-31; Rm 6-8; 13.8-10 

 I Co 5-6; Gl 3.24 

Reforma Protestante - Antinomismo 



Reforma Protestante - Sola... 

Sola scriptura 

Soli Deo gloria 

Solus Christus 

Sola gratia 

Sola fide 

 



Reforma Protestante - Soteriologia 

Agostinho x Pelágio (séc. V) 

Cassiano (semipelagianos) 

Lutero x Erasmo (XVI) 

Calvinistas x Arminianos 
(XVII) 

 



Igreja Imperial – Debate: Salvação 

 Pelágio, Julião de Eclano, Celéstio: 

O homem nasce bom e é capaz de fazer 
o necessário para a salvação 

 Agostinho de Hipona: 

O homem está morto no pecado; a 
salvação é totalmente pela graça de 
Deus, que é dada apenas aos eleitos 

 



 João Cassiano: 

A graça de Deus e a vontade do 
homem (por sua iniciativa) trabalham 
juntas pela salvação 

 Cesário de Arles: 

A graça de Deus se estende a todos e 
capacita o homem para escolher e 
fazer o necessário para a salvação 

 

Igreja Imperial – Debate: Salvação 



Reforma Protestante - Lutero 

Homem sem ES não pratica o mal 
contra sua vontade... mas de 
modo espontâneo e voluntário... 

Crente = simul iustus et peccator 

 



Reforma Protestante - Lutero 

Quando Deus trabalha em nós, a 
vontade é mudada sob a doce 
influência do ES... deseja e age, 
não por compulsão, mas por 
seu próprio desejo e inclinação 
espontânea. 

 



Reforma Protestante - Calvino 

 Pecado original = depravação 
hereditária e corrupção da nossa 
natureza... em todas as partes da 
alma; o homem está inteiramente 
manchado e repleto de 
“concupiscência”;(=homem?) 



Reforma Protestante - Calvino 

 “Endurecer”e“cegar”sãoações 
deDeus(nãopor“permissão”);por
agência de Satanás, ministro da ira 
de Deus 



Reforma Protestante - Calvino 

 Predestinação = eterno decreto de 
Deus... a cada indivíduo em 
particular,... para alguns a vida 
eterna, para outros a eterna 
condenação 



Reforma Protestante - Calvino 

 Sacramento = testemunho da graça 
de Deus para conosco, por um 
sinal externo correspondente de 
nossa piedade para com Ele 

 Ceia = simbólica 



Reforma Protestante - Armínio 

 Deus determinou: 

1) Salvar – em Cristo, por Cristo, 
mediante Cristo – dentre a raça 
humana caída no pecado, os que, 
pela graça do ES, crerem no Seu 
Filho, e perseverarem na fé e na 
obediência até o fim 



Reforma Protestante - Armínio 

 Deus determinou: 

2) Deixar sob o pecado e a ira os 
contumazes e descrentes, e 
condená-los como alheios a Cristo 
(cf. Jo 3.36; etc.) 

 



Reforma Protestante - Armínio 

 Em concordância com isso, Jesus 
Cristo morreu por todos e cada 
um dos homens, de modo que 
obteve para todos, por sua morte 
na cruz, reconciliação e remissão 
dos pecados; contudo, de tal 
modo que ninguém é participante 
desta remissão senão os crentes 
[Jo 3.16; 1Jo 2.2; 1Tm 2.4-6] 

 



Reforma Protestante - Armínio 

 O homem não possui, por si 
mesmo, graça salvadora, nem as 
obras de sua própria livre 
vontade,... não pode pensar nada 
que seja bom... [nem a fé]. 

 



Reforma Protestante - Armínio 

 A graça de Deus é o começo, 
continuação e fim de todo o bem; 
nem mesmo o homem regenerado 
pode pensar, querer ou praticar 
um bem, nem resistir a qualquer 
tentação para o mal, sem a graça, 
que desperta, assiste e coopera; 
portanto, todas as boas obras 
devem ser atribuídas à graça de 
Deus. [Ef 2.8-10] 

 



Reforma Protestante - Armínio 

 É necessário que seja regenerado 
por Deus, em Cristo e através do 
ES, para que seja capacitado a 
pensar, querer e praticar o bem, 
segundo a Palavra de Deus [Jo 
15.5]. 

 



Reforma Protestante - Armínio 

 Entretanto, quanto ao modo de 
operação, a graça não é 
irresistível, porque está escrito de 
muitos que eles resistiram ao 
Espírito Santo [At 7.51] 

 



Reforma Protestante - Armínio 

 Os enxertados em Cristo por uma 
fé verdadeira foram feitos 
participantes de seu Espírito 
vivificante, abundantemente 
dotados de poder para lutar contra 
Satã, o pecado, o mundo e sua 
própria carne, e de obter vitória... 
de modo que por nenhum engano 
de Satã sejam tirados das mãos de 
Cristo [Jo 10.28] 

 



Reforma Protestante - Armínio 

 Entretanto, quanto à questão se 
eles não são capazes de, por 
preguiça e negligência, esquecer 
o início de sua vida em Cristo e de 
novamente abraçar o presente 
mundo... isto deve ser assunto de 
uma pesquisa mais acurada nas 
Santas Escrituras antes que 
possamos ensiná-lo com 
segurança. 

 



Reforma Protestante - Armínio 

 Esta obra de regeneração e 
iluminação não é completada num 
momento; mas... é elevada e 
promovida, de tempos em 
tempos, pelo crescimento diário. 

 



Reforma Protestante - Calvinismo 

 Sínodo de Dort (1618-1619) 

Depravação Total 

Eleição Incondicional (U) 

Expiação Limitada 

Graça Irresistível 

Perseverança dos Santos 



Reforma Protestante – sola Scriptura 

 Homem (- Jesus) = pecador (Rm 
3.9-12,23; Sl 53.1; Ec 7.20) 

 Imagem de Deus no Homem 
totalmente corrompida, mas não 
destruída (Gn 1.26,27; 5.1; 9.6; Ec 
3.11,14; 7.29; 1Co 11.7; Tg 3.9) 

 



Reforma Protestante – sola Scriptura 

 Pecado → morte (Rm 6.23) / 
maldição (Gl 3.10; Dt 27.26) / 
escravidão (Jo 8.34; Rm 7.25; Tt 3.3) 

 Cristo nos resgatou da maldição 
(Gl 3.13; Dt 21.23; 2Co 5.21) 

 



Reforma Protestante – sola Scriptura 

 Cristo morreu por nossos 
pecados (1Co 15.3; Rm 3.25; 4.25; 
5.8-10; Gl 1.4; Ef 1.7; 5.2; 1Pe 2.24; 
3.18); sacrifício único (Hb 10.12) 

 “Hyper” todos (Hb 2.9; 1Tm 2.4-6; 
cf. 1Jo 2.2) 



Reforma Protestante – sola Scriptura 

 Entretanto, somente os crentes 
são salvos (Jo 3.16, 36; Ef 2.8,9) 

 A iniciativa é de Deus (Jo 1.12-13) 

 Crer = receber (≠ obra; Jo 1.12) 

 



Reforma Protestante – sola Scriptura 

 Fé = Hb 11.1,3,6 

 Eleição individual e incondicional 
(Jo 15.16,19) dos salvos, antes da 
criação (Ef 1.4) 

 Predestinação (Rm 8.28-30; Ef 1.5) 



Reforma Protestante – sola Scriptura 

 Propósito = Glória de Deus (Ef 1.6, 
12,14); boas obras (Ef 2.10) 

 Incrédulos já estão condenados 
(Jo 3.18,36; Ap 13.8; 17.8) 

 Segurança Eterna (Rm 8.28-39) 

 



Reforma Protestante - Final 

 Denominações e Dogmas: 

Nacionalidades 

Questões teológicas secundárias 

 Expansão colonial holandesa 

Protestantes e judeus no Brasil (NE) 

 



Reforma Protestante - Final 

 Revolução Puritana (Ingl, 1642-1658) 

Confissão de Westminster (1646) 

 Guerra dos 30 Anos (1618 – 1648) 

 Paz de Westfalia (1648) 

Fronteiras políticas = religiosas 

 



Reforma Protestante – sola Scriptura 

 “Nistoconhecerãotodosquesois
meus discípulos: se tiverdes amor 
uns aos outros”(João13.35) 
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