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SOTERIOLOGIA 
A Doutrina da Salvação aula 4 

(1)	  Arminianismo	  
Semi-‐pelagianismo	  

(2)	  Calvinismo	  5	  
pontos	  

Sugerida	  

Depravação	  Total	   Sim	  (alguns	  grupos)	  
Não	  (outros	  grupos	  	  

Sim	  -‐	  totalmente	  
pecador	  e	  incapaz	  de	  
crer	  

Sim	  -‐	  mas	  com	  a	  
liberdade	  de	  aceitar	  
ou	  não	  o	  dom	  da	  fé	  

Eleição	   Condicional	  -‐	  
depende	  da	  resposta	  
de	  fé	  

Incondicional	  -‐	  Quem	  
é	  escolhido	  crê	  pois	  é	  
escolhido	  

Condicional	  -‐	  
depende	  da	  resposta	  
de	  fé	  

Expiação	   Ilimitada	  -‐	  Cristo	  
morreu	  por	  todos	  e	  
todos	  podem	  ser	  
salvos	  

Limitada	  -‐	  Cristo	  não	  
morreu	  por	  todos	  -‐	  
só	  pelos	  eleitos	  

Ilimitada	  -‐	  Cristo	  
morreu	  por	  todos	  e	  
todos	  podem	  ser	  
salvos	  

Graça	  IrresisPvel	   Não	  -‐	  É	  possível	  
rejeitar	  o	  dom	  da	  fé	  

Sim	   Não	  -‐	  É	  possível	  
rejeitar	  o	  dom	  da	  fé	  

Perseverança	  dos	  
Santos	  

Não	  -‐	  A	  salvação	  
pode	  ser	  perdida	  

Salvação	  e	  San7dade	  
garan7dos.	  Os	  
desviados	  nunca	  
foram	  eleitos.	  	  

Salvação	  Garan7da,	  
san7dade	  não	  
necessariamente	  

5 Principais Polêmicas 

(1)	  Arminianismo	  
Semi-‐pelagianismo	  

(2)	  Calvinismo	  
5	  pontos	  

Sugerida	  

Estado	  no	  
nascimento	  

Depravado	   Totalmente	  
depravado	  -‐	  incapaz	  
de	  aceitar	  ou	  resis7r	  
ao	  dom	  de	  Deus	  

Totalmente	  
depravado,	  mas	  
conseguirá	  
livremente	  	  aceitar	  
ou	  rejeitar	  a	  dádiva	  
quando	  7ver	  
entendimento	  

Capacidade	  de	  
cooperar	  com	  Deus	  

Capaz	  	  (sinergismo)	   Incapaz	  
(monergismo)	  

Incapaz	  
(monergismo)	  

Capacidade	  de	  
Resis7r	  a	  Deus	  

Capaz	   Incapaz	   Capaz	  

Culpa	  em	  Adão	   Culpa	  Potencial	   Culpa	  Legal	   Culpa	  Potencial	  

Herança	  de	  Adão	   Propensão	  ao	  pecado	   Inevitabilidade	  do	  
pecado	  

Inevitabilidade	  do	  
pecado	  

DEPRAVAÇÃO humana sob 
Tais perspectivas 

4


(1)	  Arminianismo	  /	  
Semi-‐pelagianismo	  

(2)	  Calvinismo	  5	  
pontos	  

Sugerida	  

Morte	  propagada	  por	  
Adão	  

Física	  e	  Espiritual	   Física,	  Espiritual	  e	  
Eterna	  

Física,	  Espiritual	  

Pecados	  imputados	   Nossos	   De	  Adão	  e	  Nossos	   Nossos	  

Imagem	  de	  Deus	   Obscurecida	   Ex7nta	   Obscurecida	  

Efeito	  da	  Graça	   Suficiente	  para	  
todos,	  mas	  resisPvel	  

Direcionada	  a	  alguns	  	  
e	  irresisPvel	  	  

Suficiente	  para	  
todos,	  mas	  resisPvel	  

San7dade	  perfeita	   Possível	  (Wesleyano)	   Impossível	   Impossível	  

DEPRAVAÇÃO humana sob 
Tais perspectivas 
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O Mundo Caído e  
a Justa Condenação 
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As Mentiras e as Obras 
Satânicas no Mundo Caído


7


o império das trevas 

•  Ideologias socioculturais mentirosas

– Obscurantismo medieval, Iluminismo, Modernismo, 

Pós-modernismo, etc.

•  Ideologias político-econômicas corrompidas


– Marxismo, Comunismo, Socialismo, Nazismo, 
Fascismo, Anarquismo, Capitalismo, Democracia, 
etc.


• Cosmovisões mentirosas

– Ateísmo, agnosticismo, deísmo, panteísmo, 

naturalismo, existencialismo, etc.


as mentiras satânicas (2Co 4:4)  
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• Religiões mentirosas

– Judaísmo sem Cristo, hinduísmo, budismo, 

islamismo, espiritismo, ocultismo, animismo, etc.

• Religiões pseudocristãs mentirosas


– Catolicismo romano idólatra, Protestantismo anti-
bíblico, Neopentecostalismo da prosperidade e da 
"desdemonização", Testemunhas de Jeová, 
Mórmons, Seitas, etc.


as mentiras satânicas (2Co 4:4)  
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• Heresias destruidoras (2Pe 2:1)

– Universalismo, Liberalismo, Teologia do Processo, 

Teologia Relacional, Teologia Emergente, Nova 
Perspectiva em Paulo, etc.


as mentiras satânicas (2Co 4:4)  
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As artes, a literatura e os meios de comunicação 
do mundo caído

•  Instrumentos eficazes na massificação da 

cegueira espiritual

– Popularização de condutas pecaminosas

– Popularização da aceitação destas condutas

– Popularização de convicções anticristãs

– Popularização de ataques à fé cristã

– Popularização de preconceitos à fé cristã


as mentiras satânicas (2Co 4:4)  
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• Maldades

– Violência, assassinatos, guerras, traições, 

ganância, ódio, imoralidade, vícios, etc.

•  "Bondades" (2Co 11:14)


– Toda "bondade" praticada como validação de um 
sistema religioso  ou humanitário qualquer que: 

• Promova a justiça própria (humana)

• Promova a "dispensabilidade" de Deus


as obras satânicas 
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Aparente Discrepância Entre o 
Deus Bondoso e Poderoso que 

Permite o Mal
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o problema do mal no 
império das trevas 

• Muitos dizem que o mal é um dos maiores 
obstáculos à fé.


• Além do mal que é efeito do pecado, há também 
o mal gerado pelas catástrofes naturais e pelo 
acaso


• O tamanho da miséria humana e de toda a dor 
existente no mundo é incalculável.


O mal no mundo 
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• Muitos recusam-se a crer em Deus por causa do 
problema do mal

– "Se ele quer evitar o mal mas não consegue, então 

ele é impotente. Se ele é capaz mas não quer 
evitá-lo, então ele é malévolo. Ora, se ele quer 
evitar o mal e é capaz de evitá-lo, então como se 
explica o mal?" (Hume apud Craig, 2010).


O mal no mundo 
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•  (Craig, 2010):

– Problema Emocional

– Problema Intelectual


o problema do mal 

16


• A dificuldade de confortar aqueles acometidos 
por misérias e calamidades


• A dificuldade de dissolver o desprazer 
emocional que as pessoas têm a respeito de um 
Deus que permite o mal no mundo


• Somente a cosmovisão cristã oferece as 
respostas adequadas juntamente com o 
conforto espiritual e emocional significativos 


o problema emocional do 
mal 
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• A dificuldade de entender o dilema entre a 
coexistência de Deus e do mal

– "Se Deus não elimina o mal Ele não é todo-

poderoso"

– "Como Deus não elimina o mal Ele não é todo-

bondoso"


o problema intelectual do 
mal 

18
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• Na verdade o problema é proposto com base em 
2 afirmações enganosas:


• Falácia 1: "Se Deus não evitou o mal Ele não é 
todo-poderoso" (Craig, 2010)

– O mal foi inevitável à criação de seres com 

liberdade - sejam anjos sejam homens

– Deus pode tudo o que é possível


• É impossível obrigar alguém a fazer uma escolha 
livre


o problema intelectual do 
mal 
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•  Falácia 2"Como Deus não elimina o mal Ele não é 
todo-bondoso" (Craig, 2010)

– Todo o mal será "isolado" oportunamente "

(Ap 20:14; Ap 21:8)

– Um ambiente sem o mal está anunciado e será 

consumado (Ap 21:2-4)

– Deve haver uma razão moral para Deus tolerar o mal 

temporariamente

• Ex1.a dor de alguém que gera compaixão e 

abnegação em outrem

• Ex2.: O holocausto e o estado de Israel


o problema intelectual do 
mal 
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• Na teologia cristã encontramos respostas 
satisfatórias ao problema do mal.

– Não há incompatibilidade entre a natureza de 

Deus (onipotência e onibenevolência) e o 
problema do mal


– Enquanto salva o pecador, Deus permite 
temporariamente a manifestação do mal


o problema intelectual do 
mal 
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A Verdadeira Razão por que 
Todos Precisam de Salvação
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a ira de deus 

• Muitos ainda creem (equivocadamente) que 
Cristo pagou o preço a Satanás 

– Teoria defendida por Orígenes (185-254 dC ) e 

Agostinho (354-430 dC)

– Combatida por Anselmo (1033-1109)


• Aquele que é salvo, o é "da ira vindoura" (1Ts 1:10)

– E no tempo presente, "liberto" do domínio 

Satânico (Cl 1:13; Ef 2:1-5)

– O Salvo da ira de Deus é liberto do poder de Satanás


é da ira Deus que alguém 
precisa ser salvo 

23


• Contra os céticos imorais (Rm 1:18-32)

• Contra os moralistas críticos (Rm 2:1-11)

• Contra os ignorantes da Sua Lei (Rm 2:12-16)

• Contra os legalistas hipócritas (Rm 2:17-29)

• Contra os desobedientes da Lei (Cl 3:5-6; Rm 3:20)

• Contra os desobedientes do Evangelho"

(2Ts 1:7-9; Rm 10:16)


Ira contra a Humanidade 

24
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A Penalidade Eterna 
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a justa condenação 

• Os que ouviram e não creram (Jo 3:18)

– Rejeitaram a oferta de salvação...

– Decidiram permanecer afastados de Deus


a extensão da condenação 
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• É justo condenar os que não ouviram?

– Sim, pois eles pecaram (Rm 3:23)


• E a alma que pecar morrerá (Ez 18:1-4)

– Sim, pois sua pecaminosidade é evidente pela 

resposta inadequada à revelação geral (Rm 
1:18-28)


– Sim, pois sua pecaminosidade é evidente ao 
transgredirem os critérios que conhecem e 
aprovam (Rm 2:12-16)


a extensão da condenação 
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• E quanto aos que não creram, e não podem ser 
responsabilizados por seus pecados?

– crianças

– Pessoas mentalmente incapazes


E os incapazes de Crer? 
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• Teoria 1:

– Somente os eleitos desses grupos são salvos


• alguns eleitos morrem na infância

– Os demais, a culpa de Adão os condena


• Teoria 2:

– Todos estão condenados pela imputação da culpa 

do pecado original

• Não são eleitos pois não creram


E os incapazes de Crer? 
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• Outras teorias:

– Somente os "batizados" são salvos

– Somente se salvarão os que creriam segundo a 

presciência de Deus


E os incapazes de Crer? 

30
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• Outras teorias:

– Todos estes são salvos:


• Opção 1: Todos estes são eleitos

• Opção 2: Todos estes são inocentes


– Sugerida:

• Todos desse grupo serão salvos pois são 

"inimputáveis" (cf Geisler 2010, p. 351-356)

– 2Sm 12:23; Mc 10:14


E os incapazes de Crer? 

31
 32


O Ambiente da Condenação 

•  A justiça de Deus exige um inferno (2Ts 1:7-9)

• ou Deus não seria perfeito


– O amor de Deus exige um inferno"
(Lewis apud Geisler, 2010).

– "A porta do inferno estará trancada por dentro" 

– "No final, existem somente dois tipos de pessoas: 

aquelas que dizem a Deus: 'seja feita a Tua 
vontade' e aquelas a quem Deus diz: 'seja feita a 
tua vontade'".


o ambiente de condenação 

33


– A supremacia de Deus exige um inferno "
(Ap 20:10, 14, 15)

• ou Ele não triunfaria sobre o mal


– A depravação humana exige um inferno (Ap 21:8)

• ou a impunidade seria o desfecho final de todos


– A cruz de Cristo exige um inferno (Cl 2:14)

• ou Cristo teria morrido em vão


o ambiente de condenação 
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• O inferno (Mt 10:28; Lc 16:19-31)

– Ambiente de punição imediato - destino certo de 

todo o incrédulo morto.

• O lago de fogo (Ap 20:14)


– Ambiente de punição definitivo


o ambiente de condenação 

35


• Eterna destruição (2Ts 1:9)

– Nunca mais acabará

– Ninguém terá chance de se arrepender depois da 

morte (Hb 9:27)


duração da condenação 

36
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• O equívoco do Aniquilacionismo

– condenação temporal de efeito eterno

– defendida por exemplo por John Stott

– para os aniquilacionistas o termo eterno 

(αιωνιος; αιων) significa "interminável" quando 
relacionado ao céu e "final" quando se refere ao 
inferno


duração da condenação 
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• Lamentação consciente (Mt 13:49-50)

• Sofrimento intenso (Is 66:22-24; Mc9:44)


– um "bicho imortal" que se alimenta da sua vítima 
para sempre


– uma "chama inextinguível" consome sua vítima para 
sempre


sensação na condenação 
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O Tribunal de Deus

39


a justiça divina 
Legislador-Rm 8:7 

Promotor de Justiça  
Hb 4:12-13 

Juiz -1Pe 4:3-5 

MORTE 
Sentença-Rm 6:23 

Réus-Rm 5:16 

"...e os lançarão na 
fornalha acesa; ali 

haverá choro e ranger 
de dentes" 

Mt 13:50 
	  


