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Recapitulação
• Dificuldades de compreensão
• Aparentes Contradições
–Absalão: tinha filhos ou não?
–O Censo de Davi: Deus ou Satanás incitou-o?
–Execução de Cristo: Legal ou ilegal?
–Deus: Se arrepende ou não?
–Ira: Permitida ou proibida?
–Boas obras: Para serem vistas ou não?

APARENTES CONTRADIÇÕES
Continuação

Deus: Pode Tudo ou Não Pode 
Tudo?

Deus Pode Tudo ou Não Pode Tudo
• Jr 32:27 Eu sou o Senhor, o Deus de toda a

humanidade. Há alguma coisa difícil demais para
mim?
• Lc 1:37 Porque para Deus não haverá

impossíveis em todas as suas promessas.
• Lc 18:27 Mas ele respondeu: Os impossíveis

dos homens são possíveis para Deus.
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Deus Pode Tudo ou Não Pode Tudo
• Jz 1:19 Esteve o SENHOR com Judá, e este

despovoou as montanhas; porém n ão expu lsou os
moradores do vale, porqu anto t inham carros de
ferro.
• Tt 1:2 n a esperan ça da vida etern a que o Deus que

não pode mentir prometeu antes dos tempos
eternos
• Hb 6:18 ... é impossível que Deus minta ...

Problema
• Alguns textos falam que Deus pode tudo, outros

que Ele não pode algo

Causa do Problema
• Uma confusão conceitual básica:
–Capacidade x Possibilidade

Solução
• Há coisas impossíveis para os homens, mas não

para Deus (natural x sobrenatural)
–Falta capacidade no homem, mas não em Deus
–A realização do feito requer poderes que homens

não possuem

Solução
• Entretanto, há coisas intrinsecamente impossíveis
–Não realizáveis por falta de possib ilidade, n ão de

capacidade

Solução
• Exemplos de coisas intrinsecamente impossíveis:
–Um círculo quadrado
–Um mundo onde Deus fizesse suas criaturas livres

escolherem sempre o que é bom e correto, nunca o
que é mal e errado
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Solução
• Aquilo que é intrinsecamente impossível, não

pode comprometer o conceito de onipotência
(capacidade ou poder infinitos)

Solução
• É impossível que Deus minta ou peque, pois Ele é

santo
• No caso de Judá em Ju ízes, quem não expulsou por

limites de capacidade, foi Judá e não Deus
–Deus capacitou Judá em um nível suficiente para

triunfarem nas montanhas, mas não para
triunfarem nos vales contra os carros de ferro

Salvação: Pela Fé ou Pelas 
Obras?

EHWESO 2:8 (EFÉSIOS 2:8)

8  Porque pela graça sois salvos, mediante a 
fé; e isto não vem de vós; é dom de Deus;

Salvação Pela Fé x Pelas Obras
• O que é Salvação?
• O que é a Vida Eterna?
• O que você responderia à pergunta: "O que eu

preciso fazer para receber a vida eterna?"
• Veremos o que o Senhor respondeu a um que lhe

perguntou isso...

Salvação pela Fé ou Obras?
• Lc 18:18 Certo homem de posição perguntou-

lhe: Bom Mestre, que farei para herdar a vida
eterna? 19 Respondeu-lhe Jesus: Por que me
chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é
Deus. 20 Sabes os mandamentos: Não
adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás
falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe.
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Salvação pela Fé ou Obras?
• Lc 18:21 Replicou ele: Tudo isso tenho

observado desde a minha juventude. 22
Ouvindo-o Jesus, disse-lhe: Uma coisa ainda te
falta: vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e
terás um tesouro nos céus; depois, vem e segue-
me. 23 Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou
muito triste, porque era riquíssimo.

Salvação pela Fé ou Obras?
• Lc 18:24 E Jesus, vendo-o assim triste, disse:

Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os
que têm riquezas! 25 Porque é mais fácil passar
um camelo pelo fundo de uma agulha do que
entrar um rico no reino de Deus. 26 E os que
ouviram disseram: Sendo assim, quem pode ser
salvo? 27 Mas ele respondeu: Os impossíveis dos
homens são possíveis para Deus.

Problema
• A resposta de Jesus ao jovem que lhe perguntou

como herdar a vida eterna foi: "obedeça aos
mandamentos, venda seus bens e dê para os
pobres"
• Em nenhum momento foi: "creia em mim"
• Jesus parece estar ensinando a salvação pelas

obras

Causas do Problema
• Ignorar outros ensinamentos de Jesus sobre o

assunto
• Ignorar outros ensinamentos da Bíblia sobre o

assunto
• Falta de atenção ao contexto
• Não perceber o que o Senhor está ensinando ali

especificamente

Solução
Jesus ensina salvação exclusivamente pela Fé:
• Jo 6:47 Em verdade, em verdade vos digo: quem

crê em mim tem a vida eterna.
• Lc 7:50 Mas Jesus disse à mulher: A tua fé te

salvou; vai-te em paz.
• Lc 17:19 E disse-lhe: Levanta-te e vai; a tua fé

te salvou.

Solução
Jesus ensina salvação exclusivamente pela Fé:
• Jo 6:27 Trabalhai, não pela comida que perece, mas

pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do
Homem vos dará; porque Deus, o Pai, o confirmou
com o seu selo .28 Dirigiram-se, pois, a ele,
perguntando: Que faremos para realizar as obras de
Deus?29 Respondeu-lh es Jesus: A obra de Deus é
esta: que creiais naquele que por ele foi enviado.
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Solução
A Bíblia ensina salvação exclusivamente pela Fé:
• Gl 3:11 E é evidente que, pela lei, ninguém é

justificado diante de Deus, porque o justo viverá
pela fé.
• Rm 3:20 visto que ninguém será justificado

diante dele por obras da lei, em razão de que
pela lei vem o pleno conhecimento do pecado.

Solução
A Bíblia ensina salvação exclusivamente pela Fé:
• Ef 2:8 Porque pela graça sois salvos, mediante a

fé; e isto não vem de vós; é dom de Deus;9 não
de obras, para que ninguém se glorie.
• Portanto, Jesus não está ensinando salvação

pelas obras, contrariando a si e a Sua Palavra!

Solução
O contexto imediatamente anterior:
• Lc 18:15 Traziam-lhe também as crianças, para

que as tocasse; e os discípulos, vendo, os
repreendiam.16 Jesus, porém, chamando-as
para junto de si, ordenou: Deixai vir a mim os
pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais
é o reino de Deus.

Solução
O contexto imediatamente anterior:
• Lc 18:17 Em verdade vos digo: Quem não

receber o reino de Deus como uma criança de
maneira alguma entrará nele.
• Mc 10: 16 Então, tomando-as nos braços e

impondo-lhes as mãos, as abençoava.

Solução
O contexto imediatamente anterior:
• Lc 18: 9 Propôs também esta parábola a alguns

que confiavam em si mesmos, por se
considerarem justos, e desprezavam os outros:
10 Dois homens subiram ao templo com o
propósito de orar: um, fariseu, e o outro,
publicano.

Solução
O contexto imediatamente anterior:
• Lc 18:11 O fariseu, posto em pé, orava de si

para si mesmo, desta forma: Ó Deus, graças te
dou porque não sou como os demais homens,
roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda
como este publicano; 12 jejuo duas vezes por
semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho.
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Solução
O contexto imediatamente anterior:
• Lc 18: 13 O publicano , estando em pé, longe, não

ousava nem ainda levantar os o lhos ao céu, mas
batia no peito , dizendo: Ó Deu s, sê prop ício a mim,
pecador! 14 Digo-vos qu e este desceu just ificado
para su a casa, e n ão aquele; porque todo o qu e se
exalta será humilh ado; mas o qu e se hu milha será
exaltado.

Solução
Particularidades do contexto anterior:
• Um fariseu - confiava em si (independente,

autossuficiente, considerava-se superior aos
"pecadores", não se considerava um "pecador")
• Um publicano (culpado, arrependido, plenamente

consciente de que é um pecador, apavorado por
ser um pecador)

Solução
Particularidades do contexto anterior:
• Crianças (dependentes, submissas, ensináveis,

frágeis, atraídas por Jesus, entusiasmadas com
Jesus, querendo agarrar Jesus, subir em seu colo
(Mc 10), etc. - por isso os Discípulos as
repreendiam!)

Solução
• Com qual destes personagens (recém

apresentados) que o Jovem Rico se identificava?
–Fariseu, publicano ou uma criança?

• Este homem apareceu contrariando precisamente
aquilo que o Senhor acabara de ensinar!
–Mt 19:20 Replicou-lh e o jovem: Tudo isso tenho

observado; que me falta ainda?

Solução
• Diante da altivez daquele Jovem que se

considerava justo e achava fácil guardar os
mandamentos, Jesus pede algo que sabia ser
impossível ao mesmo: "abandone seu atual deus
(as riquezas) e siga o verdadeiro Deus!"
• A postura correta do jovem teria sido como a do

publicano ou a das crianças, e não a do fariseu!

Solução
• Jesus está ensinando sobre a idolatria típica dos

ricos como obstáculo à salvação, e não sobre a
salvação pelas obras ou pela pobreza voluntária!
• Jesus também não está ensinando que um rico

não pode ser salvo - O próximo rico, no contexto
subsequente, é salvo! Demonstra arrependimento
- admite seus erros - estava perdido! (Lc 19:8-10)
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Justificação: Pela Fé ou Pelas 
Obras?

Justificação Pela Fé x Pelas Obras
• Quem consegue pelos próprios méritos ser

considerado Justo diante de Deus?
• O que é ser Justo diante de Deus?
• O que é Justificação?
• Como alguém é Justificado diante de Deus?

Justificação Pela Fé x Pelas Obras
• Rm 4:2 Porque, se Abraão foi justificado por

obras, tem de que se gloriar, porém não diante
de Deus. 3 Pois que diz a Escritura? Abraão creu
em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça.
• Tg 2:21 Não foi por obras que Abraão, o nosso

pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar
o próprio filho, Isaque?

Problema
• Paulo parece falar uma coisa que Tiago contradiz
• Parece que a doutrina de justificação de Paulo

(pela fé) é diferente da de Tiago (pelas obras)

Causas do Problema
• Ignorar o contexto de Tiago
• Ignorar o assunto que Tiago está tratando
• Ignorar a tese que Tiago está defendendo

Solução
• Tiago também ensina que Abraão creu, e foi

justificado por isso!
• Tg 2:23 e se cumpriu a Escritura, a qual diz:

Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi
imputado para justiça; e: Foi chamado amigo de
Deus.
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Solução
• O assunto de Tiago é:
–Fé verdadeira x Fé falsa
–Evidências da veracidade ou falsidade da Fé

• A tese de Tiago é: "alguém pode afirmar que tem
Fé, mas não tem!"

Solução
• Tg 2:14 Meus irmãos, qual é o proveito, se

alguém disser que tem fé, mas não tiver obras?
Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo?
• Tg 2:19 Crês, tu, que Deus é um só? Fazes bem.

Até os demônios creem e tremem.

Solução
• Tiago usa o mesmo exemplo de Paulo (Abraão)

com uma finalidade diferente de Paulo. Tiago
quer demonstrar que a Fé que justificou Abraão
era verdadeira porque era operosa!
• Tg 2:14 Meus irmãos, qual é o proveito, se

alguém disser que tem fé, mas não tiver obras?
Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo?

Solução
• Tg 2:26 Porque, assim como o corpo sem

espírito é morto, assim também a fé sem obras é
morta.
• O que justificou Abraão, segundo Tiago?
–Tg 2:23 e se cumpriu a Escritura, a qual diz: Ora,

Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para
justiça; e: Foi chamado amigo de Deus.

Salvação: 
Perder ou não perder? 

Eis a questão!

Perder ou não perder?
• Ef 1:13 Nele, quando vocês ouviram e creram na

palavra da verdade, o evangelho que os salvou,
vocês foram selados com o Espírito Santo da
promessa,14 que é a garantia da nossa herança
até a redenção daqueles que pertencem a Deus,
para o louvor da sua glória.
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Perder ou não perder?
• Hb 6:4 É impossível, pois, que aqueles que uma

vez foram iluminados, e provaram o dom celestial,
e se tornaram participantes do Espírito Santo,5 e
provaram a boa palavra de Deus e os poderes do
mundo vindouro,6 e caíram, sim, é impossível
outra vez renová-los para arrependimento, visto
que, de novo, estão crucificando para si mesmos o
Filho de Deus e expondo-o à ignomínia.

Perder ou não perder?
• Hb 6:7 Porque a terra que absorve a chuva que

frequentemente cai sobre ela e produz erva útil
para aqueles por quem é também cultivada recebe
bênção da parte de Deus;8 mas, se produz
espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da
maldição; e o seu fim é ser queimada.

Problema
• Há textos que parecem dar garantias sobre a

irreversibilidade da salvação
• Outros textos parecem advertir sobre a

possibilidade de um crente perder a salvação
• Perder ou não perder??

Causas do Problema
• Equívocos no entendimento do significado dos

textos que parecem insinuar a perda de salvação
• Influência de sistemas doutrinários, autores e

pregadores impregnados com tal convicção
("Arminianismo" moderno)
• Confundir ensinos sobre o rigor disciplinar de

Deus aos seus filhos com perda de salvação
• Notícias de pessoas que se declaram "ex-crentes"

Causas do Problema
• Confundir a possibilidade de presença de não

salvos nas reuniões da igreja com a perda de
salvação (joio e trigo), pois muitos deles
oportunamente se afastarão

Causas do Problema
• Mt 13 24 Outra parábola lhes propôs, dizendo: O

reino dos céus é semelhante a um homem que
semeou boa semente no seu campo; 25 mas,
enquanto os homens dormiam, veio o inimigo
dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se.
• Mt 13:38 o campo é o mundo; a boa semente

são os filhos do reino; o joio são os filhos do
maligno;



DIFICULDADES BÍBLICAS

Igreja Batista Cidade Universitária - Escola Bíblica - Maio/Junho de 2016 10

Solução
O massivo ensino neotestamentário sobre a
segurança dos salvos:
• Jo 6:37 Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a

mim; e o que vem a mim, de modo nenhum o
lançarei fora.

Solução
O massivo ensino neotestamentário:
• Jo 10:26 Mas vós n ão credes, porque não sois das

minhas ovelhas.27 As minhas ovelhas ouvem a minha
voz; eu as conheço , e elas me seguem.28 Eu lhes dou
a vida eterna; jamais perecer ão, e ninguém as
arrebatará da minha mão.29 Aquilo que meu Pai me
deu é maior do qu e tudo; e da mão do Pai n inguém
pode arrebatar.

Solução
Mesmo erros doutrinários não tiram a salvação!
• 2Tm 2:18 Estes se desviar am da verdade,

asseverando qu e a r essurreição já se realizou , e
estão pervertendo a f é a alguns.19 Entretanto , o
firme fundamento de Deu s permanece, tendo este
selo: O Senhor conhece os que lh e perten cem. E
mais: Aparte-se da inju stiça todo aqu ele que
professa o nome do Senhor.

Solução
Mesmo erros doutrinários não tiram a salvação:
• 2Tm 2:20 Ora, nu ma gr ande casa não há somente

utensílio s de ouro e de prata; h á tamb ém de
madeir a e de b arro. Alguns, par a honra; outros,
porém, para desonra.21 Assim, po is, se algu ém a
si mesmo se pur ificar destes erros, ser á uten sílio
para honra, sant ificado e út il ao seu possuidor,
estando preparado para toda boa obra.

Solução
• Uma vez que o texto de Hebreus não pode estar

ensinando sobre perda de salvação, pois estaria
incoerente com os demais ensinos do NT, resta
saber a quem se refere:
–Um descrente - que nunca foi salvo nem pode ser
–Um crente rebelde - que precisa de disciplina

• Qualquer destas duas alternativas seria coerente
com o resto da Bíblia (resolvendo o problema)

Solução
• Retrocesso espiritual é possível como expressão

de carnalidade e imaturidade.
• Entretanto, nenhum retrocesso espiritual de um

crente terminará na condenação do mesmo
• O Senhor ensinou que há joio no meio do trigo
• E por mais que este joio se pareça com trigo, seu

fim é a condenação
• Alguns joios são identificados aqui. Outros, só lá!
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Solução
• Por hora, basta percebermos que Hb 6 não

ensina perda de salvação
• A dificuldade de interpretação da passagem será

vista na aula que tratar de dificuldades de
interpretação

Solução - Resumo
• Salvação n ão é perdida, pois é garantida por Deus. O

homem não participa nem da iniciat iva, n em da
conquista nem da manutenção da mesma. Os méritos
são integralmente de Cristo.
• O selo do Espírito é irreversível
• As diferentes interpretações de Hb 6 não implicam

em comprometimento à cred ibilidade b íblica. Só
indicam que crentes divergem entre si!


