




SALVAÇÃO | SOTERIOLOGIA
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A realidade do pecado, a graça 
de Deus, o significado do 

sacrifício de Cristo, o 
arrependimento, a justificação 

pela fé, a regeneração, a 
santificação etc.

Caminho da Salvação ou
Método da Salvação
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Os “bastidores” do processo da salvação, por
exemplo, se você veio a Cristo porque isso tinha 

sido predeterminado por Deus antes da fundação do 
mundo ou se Deus apenas sabia que isso iria 

acontecer e então predeterminou, desde a
eternidade, que você receberia todas as bênçãos que 

estão em Cristo.

Mecânica da Salvação





Estatísticas

Aproximadamente
700 milhoes são
Pentecostais / 

renovados e 
arminianos

Protestantes
no Mundo

77,7%900 M 



MECÂNICA DA SALVAÇÃO
PELAGIANISMO SEMI PELAGIANISMO ARMINIANISMO CALVINISMO
O homem não herda o 
pecado de Adão. Ele 
não nasce com 
tendência ao pecado

O homem está apenas 
enfermo 
espiritualmente 
devido à Queda de 
Adão

O homem está morto 
espiritualmente 
devido à Queda de 
Adão

O homem está morto 
espiritualmente 
devido à Queda de 
Adão

O homem salva a si 
mesmo através de um 
viver santo e crendo 
em Deus

O homem é salvo 
porque tomou a 
iniciativa de ir a Cristo

O homem é salvo 
porque foi habilitado 
pela graça 
(preveniente) e não 
resistiu se 
arrependendo

O homem é salvo 
porque Deus vivificou 
aqueles a quem Ele 
escolheu para 
salvação

Cristo morreu como 
um exemplo para 
todas as pessoas. 

Cristo morreu como 
substituto de todas as 
pessoas

Cristo morreu como 
substituto de todas as 
pessoas

Cristo morreu como 
substituto dos 
escolhidos

A fé é produzida pelo 
próprio homem

A fé é produzida pelo 
próprio homem

A fé é produzida por 
Deus por meio da 
graça preveniente

A fé é produzida por 
Deus por meio de uma 
seleção incondicional



F → Freed by Grace (to Believe) | Livre pela graça (para crer)

A → Atonement for All | Expiação para Todos

C → Conditional Election | Eleição Condicional

T → Total Depravity | Depravação Total

S → Security in Christ | Segurança em Cristo

FACTS | Os 5 artigos de fé do Arminianismo

Publicado em 1610 por 46 pastores e teólogos, logo após a morte de Arminio (1609), em resposta aos 
calvinistas que os perseguiam e acusavam de heresias.



ALGUMAS REFERÊNCIAS
DEPRAVAÇÃO 
TOTAL

ELEIÇÃO 
CONDICIONAL

EXPIAÇÃO 
ILIMITADA

GRAÇA 
RESISTÍVEL

SEGURANÇA 
EM CRISTO

Gn 6.5 Jo 6.40 Jo 3.16-17 Jr 7.24 Jo 15.6
Gn 8.21 Jo 6.51 Jo 17.21,23 Ez 24.13 Rm 11.17-24
1 Rs 8.46 At 13.39 Tt 2.11 Mt 23.37 1 Co 15.2
Sl 14.1-3 Rm 1.16-17 Rm 5.6,18 Lc 7.30 Cl 1.22-23
Sl 51.5 Rm 5.1 Rm 12.32 Jo 5.34,40 2 Pe 1.10-11
Sl 53.1-6 Rm 8.29-30 2 Co 5.14-15 At 7.51 Hb 12.15
Jo 3.19-21 Rm 9.30 At 17.30 2 Co 6.1 1 Tm 4.1
Rm 3.10-12,23 Ef 1.4-5,12-13 1 Tm 2.4-6 2 Tm 3.8 1 Tm 6.21
Rm 5.12 1 Tm 4.10 1 Tm 4.10 Hb 6.7-8 2 Pe 2.2,20,21
Rm 7.14-25 2 Ts 2.13 Hb 2.9 Sl 81.11 Hb 2.1
Ef 2.1-3 Mc 16.16 1 Jo 2.2 Pv 1.24-25 Hb 3.12
Cl 2.13 Jo 3.16 1 Jo 4.14 Zc 7.11-12 Hb 6.4-6
1 Jo 1.8-10 1 Pe 1.2 2 Pe 3.9 Mt 22.3 1 Tm 1.19



✓ John Wesley
✓ Dwight L. Moody
✓ Roger Olson
✓ C. S. Lewis
✓ William L. Craig
✓ Norman Geisler
✓ Alvin Plantinga
✓ Stanley M. Horton
✓ A. W. Tozer

Homens de Deus, arminianos

✓ A. T. Robertson
✓ Gordon Fee
✓ J. P. Moreland
✓ Antonio Gilberto
✓ Esequias Soares
✓ Enéias Tognini
✓ Carlos Vailatti
✓ Natanael Rinaldi
✓ Paulo Romeiro



T → Total Depravity – Depravação Total

U → Unconditional Election – Eleição Incondicional

L → Limited Atonement – Expiação Limitada

I → Irresistible Grace – Graça Irresistível

P → Perseverance of the Saints – Perseverança dos Santos

TULIP | Os 5 pontos do Calvinismo

Síntese do calvinismo defendido no Sínodo de Dort realizado oito anos mais tarde aos 5 artigos do 
Arminianismo.
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πρόγνωσις (prognōsis) no 
grego → “presciência”, 
conhecimento prévio e 

propositado.

DEFINIÇÃO PRESCIÊNCIA



Varões israelitas, escutai estas palavras: A 
Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus 

entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, 
que Deus por ele fez no meio de vós, como 
vós mesmos bem sabeis; a este que vos foi 

entregue pelo determinado conselho e 
presciência de Deus, tomando-o vós, o 
crucificastes e matastes pelas mãos de 

injustos;
-Atos 2:22,23 [ARC]



Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos 
estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, 

Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a 
presciência de Deus Pai, em santificação do 

Espírito, para a obediência e aspersão do 
sangue de Jesus Cristo: graça e paz vos sejam 

multiplicadas.

-1 Pedro 1.1,2 [ARC]
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προορίζω (proorízō) no grego 
→ “preordenar”, “predetermino”, 
“predestino”. Etimologicamente, 
significa marco de antemão os 

limites. É paralela a “conhecer de 
antemão” em Rm 8.29

Aparece 6 vezes no Novo 
Testamento.

DEFINIÇÃO PREDESTINAÇÃO



Porque os que dantes conheceu, também os 
predestinou para serem conformes à 

imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o 
primogênito entre muitos irmãos.

E aos que predestinou, a esses também 
chamou; e aos que chamou, a esses também 

justificou; e aos que justificou, a esses 
também glorificou.

-Romanos 8.29,30 [ARC]



Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, 
o qual nos abençoou com todas as bênçãos 
espirituais nos lugares celestiais em Cristo,

como também nos elegeu nele antes da fundação 
do mundo, para que fôssemos santos e 
irrepreensíveis diante dele em amor,

e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus 
Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de 

sua vontade
-Efésios 1.3-5 [ARC]



nele, digo, em quem também fomos feitos herança, 
havendo sido predestinados conforme o propósito 

daquele que faz todas as coisas, segundo o 
conselho da sua vontade

-Efésios 1.11 [ARC]



Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos; não, 
porém, a sabedoria deste mundo, nem dos 
príncipes deste mundo, que se aniquilam;

mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em 
mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos 

para nossa glória;

-1 Coríntios 2:6,7 [ARC]



Porque, verdadeiramente, contra o teu santo Filho 
Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só 

Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os 
povos de Israel,

para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho 
tinham anteriormente determinado que se havia 

de fazer.

-Atos 4:27,28 [ARC]



Exemplo

Origem: São Paulo
Destino: Tel Aviv - Israel

Quem comprou a 
passagem e entrou no 

avião, está 
predestinado a chegar 

em Israel



Exemplo

Origem: São Paulo
Destino: Tel Aviv - Israel

O avião faz uma parada 
em Roma para 

abastecer e também 
para que alguns 

passageiros possam 
desembarcar. 

Quem vai para Israel 
deve permanecer no 

avião até o fim da 
viagem.



Exemplo

Origem: São Paulo
Destino: Tel Aviv - Israel

Somente quem 
permanecer no avião 
até o fim, chegará ao 

seu destino que estava 
predestinado. 



ANALOGIA

Avião: Jesus 
Origem: Terra
Destino: Céu

Somente quem estiver e permanecer em 
Cristo Jesus chegará ao seu destino final 



Predestinação é uma doutrina 
bíblica, mas o calvinismo extremado, 
conhecido como Determinismo não é 

bíblico. 
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Se Deus está no controle de todos os 
acontecimentos, como posso ser 

responsável por qualquer coisa que 
acontece, até mesmo pelas minhas 

ações más?

26



O livre arbítrio é a origem do mal?

27
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O poder da livre escolha acarreta a capacidade tanto de 
escolher o bem que Deus designou para nós como a de 
rejeitá-lo. 

Se Deus fez criaturas livres, e se é bom ser livre, então a 
origem do mal está no uso indevido da liberdade. 

DEFINIÇÃO LIVRE ARBÍTRIO



LIBERDADE DE DIRIGIR



O Governo (DETRAN) que 
concede a licença para o 
cidadão dirigir é responsável 
pelas mortes causadas pela 
imprudência de alguns 
motoristas?  

LIBERDADE DE DIRIGIR
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Da mesma forma, Deus é 
moralmente responsável por 
dar a boa coisa chamada 
livre-arbítrio, mas não é 
moralmente responsável por 
todos os males que fazemos 
com a nossa liberdade. 

LIVRE ARBÍTRIO



Foi isto, porém, que descobri: 
Deus criou os seres humanos 
para serem justos, mas eles 

buscaram todo tipo de 
maldade.”

-Eclesiastes 7:29 [NVT]



Se nem o diabo nem Deus me 
fizeram pecar, quem fez?
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Minha formação, meu treinamento e 
ambiente não afeta o que faço?

35



✓Você não pode escolher a cor dos seus 
olhos;

✓Mas pode escolher não se entregar à 
prostituição;

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS HERDADAS X 
TENDÊNCIAS ESPIRITUAIS HERDADAS 

(NATUREZA PECAMINOSA)



Moralmente falando, impulsos irresistíveis 
são impulsos que não foram resistidos. 
Pessoas morrem de sede, de fome mas 

ninguém morre por falta de sexo, droga, 
álcool. 

Temos a livre escolha em 
todas essas áreas.  

DECADÊNCIA MORAL



Nossa preferência por cores não se 
relacionam com a moral e em grande 
parte são determinadas. 

38

Mas escolher ser racista
com base na cor da pele 
de uma pessoa é um 
problema moral. 



O calvinismo extremado ou 
determinismo, remove toda a 

responsabilidade pelas ações más 
das criaturas más, visto que não 

tinham nenhuma escolha real com 
respeito ao mal que praticam. 

39



Eles creem que nossas ações morais 
são determinadas (causadas) por 

outra pessoa, 
ao invés de autodeterminadas 

(causada por nós mesmos). 

40
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Por que culpar Hitler e louvar 
Martin Luther King, se eles não 

tiveram escolha no que fizeram?

RECOMPENSA E PUNIÇÃO



... Deus, o qual recompensará cada um 
segundo as suas obras, a saber: a vida 
eterna aos que, com perseverança em 
fazer bem, procuram glória, e honra, e 
incorrupção; mas indignação e ira aos 
que são contenciosos e desobedientes 
à verdade e obedientes à iniquidade;

-Romanos 2:5-8 [ARC]



Os deterministas creem que o determinismo é 
verdadeiro e que o não determinismo é falso. 

Além disso, creem que todos os não deterministas 
deveriam mudar sua posição e se tornar 

deterministas. Todavia, isso implica que os não 
determinista são livres para mudar suas opiniões, 

o que é contrário ao determinismo. Assim, o 
determinismo é falso porque ele é contraditório.

FATO INEGÁVEL | EU SOU LIVRE



O QUE A BÍBLIA DIZ 
SOBRE O LIVRE 

ARBÍTRIO?



E Deus os abençoou e Deus lhes disse: 
Frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a 

terra, e sujeitai-a; e dominai sobre os peixes 
do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre 
todo o animal que se move sobre a terra.

LIVRE ARBÍTRIO ANTES DA QUEDA

-Gênesis 1.28



E ordenou o Senhor Deus ao homem, 
dizendo: De toda árvore do jardim comerás 

livremente,
mas da árvore da ciência do bem e do mal, 
dela não comerás; porque, no dia em que 

dela comeres, certamente morrerás.

LIVRE ARBÍTRIO ANTES DA QUEDA

-Gênesis 2:16,17



E, vendo a mulher que aquela árvore era boa 
para se comer, e agradável aos olhos, e 

árvore desejável para dar entendimento, 
tomou do seu fruto, e comeu, e deu também 

a seu marido, e ele comeu com ela.

LIVRE ARBÍTRIO ANTES DA QUEDA

-Gênesis 3:6



E Deus disse: Quem te mostrou que estavas 
nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei 

que não comesses?
Então, disse Adão: A mulher que me deste 
por companheira, ela me deu da árvore, e 

comi.

LIVRE ARBÍTRIO ANTES DA QUEDA

-Gênesis 3:11,12



Pois assim como por uma só ofensa veio o 
juízo sobre todos os homens para 

condenação, assim também por um só ato 
de justiça veio a graça sobre todos os 

homens para justificação de vida.

LIVRE ARBÍTRIO ANTES DA QUEDA

-Romanos 5:18



E Adão não foi enganado, mas a mulher, 
sendo enganada, caiu em transgressão.

LIVRE ARBÍTRIO ANTES DA QUEDA

-1 Timóteo 2:14



A imagem de Deus em Adão foi manchada 
pela queda, mas não apagada. Foi 

desfigurada, mas não destruída. Em outras 
palavras, a imagem de Deus (que inclui o 

livre-arbítrio) ainda está nos seres 
humanos após a queda.

LIVRE ARBÍTRIO DEPOIS DA QUEDA



“Quem derramar o sangue do homem, pelo 
homem o seu sangue será derramado; 

porque Deus fez o homem conforme a sua 
imagem”

LIVRE ARBÍTRIO DEPOIS DA QUEDA

-Gênesis 9:6



“Eles voluntariamente ignoram isto: que 
pela palavra de Deus já desde a antiguidade 
existiram os céus e a terra, que foi tirada da 

água e no meio da água subsiste;
pelas quais coisas pereceu o mundo de 
então, coberto com as águas do dilúvio”

LIVRE ARBÍTRIO DEPOIS DA QUEDA

-2 Pedro 3:5,6



“porquanto o que de Deus se pode conhecer neles 
se manifesta, porque Deus lho manifestou. 

Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação 
do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua 
divindade, se entendem e claramente se veem 
pelas coisas que estão criadas, para que eles 

fiquem inescusáveis”

LIVRE ARBÍTRIO DEPOIS DA QUEDA

-Romanos 1:19,20



“Não sabeis vós que a quem vos apresentardes 
por servos para lhe obedecer, sois servos daquele 
a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou 

da obediência para a justiça?”

LIVRE ARBÍTRIO DEPOIS DA QUEDA

-Romanos 6:16



“Nos quais o deus deste século cegou os 
entendimentos dos incrédulos, para que lhes não 

resplandeça a luz do evangelho da glória de 
Cristo, que é a imagem de Deus.”

LIVRE ARBÍTRIO DEPOIS DA QUEDA

-2 Coríntios 4.4

Até a cegueira espiritual é o resultado da 
escolha de não crer.



“A mulher casada está ligada pela lei todo o 
tempo em que o seu marido vive; mas, se 
falecer o seu marido, fica livre para casar 

com quem quiser, contanto que seja no 
Senhor”

LIVRE ARBÍTRIO DEPOIS DA QUEDA

-1 Coríntios 7:39



“Porque, segundo o seu poder (o que eu 
mesmo testifico) e ainda acima do seu 

poder, deram voluntariamente”

LIVRE ARBÍTRIO DEPOIS DA QUEDA

-2 Coríntios 8.3



“Mas nada quis fazer sem o teu parecer, 
para que o teu benefício não fosse como por 

força, mas, voluntário.”

LIVRE ARBÍTRIO DEPOIS DA QUEDA

-Filemom 1.14



“Apascentai o rebanho de Deus, que está 
entre vós, tendo cuidado dele, não por força, 

mas voluntariamente; nem por torpe 
ganância, mas de ânimo pronto;”

LIVRE ARBÍTRIO DEPOIS DA QUEDA

-1 Pedro 5.2



“Cada um contribua segundo propôs no seu 
coração; não com tristeza, ou por 

necessidade; porque Deus ama ao que dá 
com alegria.”

LIVRE ARBÍTRIO DEPOIS DA QUEDA

-2 Coríntios 9.7



“Jerusalém, Jerusalém, que matas os 
profetas, e apedrejas os que te são enviados! 
quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, 

como a galinha ajunta os seus pintos 
debaixo das asas, e tu não quiseste!”

JESUS FALOU DAQUELES QUE O REJEITARAM

-Mateus 23.37



“Veio para o que era seu, e os seus não o 
receberam.

Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes 
o poder de serem feitos filhos de Deus, aos 

que crêem no seu nome;”

JESUS FALOU DAQUELES QUE O REJEITARAM

-João 1.11,12



“O Senhor não retarda a sua promessa, 
ainda que alguns a têm por tardia; mas é 

longânimo para conosco, não querendo que 
alguns se percam, senão que todos venham 

a arrepender-se.”

DEUS QUER QUE TODOS SE ARREPENDAM

-2 Pedro 3.9



“Os céus e a terra tomo hoje por 
testemunhas contra vós, de que te tenho 

proposto a vida e a morte, a bênção e a 
maldição; escolhe pois a vida, para que 

vivas, tu e a tua descendência”

DEUS QUER QUE TODOS SE ARREPENDAM

-Deuteronômio 30.19



“Porém, se vos parece mal aos vossos olhos 
servir ao Senhor, escolhei hoje a quem 
sirvais; se aos deuses a quem serviram 

vossos pais, que estavam além do rio, ou 
aos deuses dos amorreus, em cuja terra 

habitais; porém eu e a minha casa 
serviremos ao Senhor.”

QUEM VOCÊ VAI SERVIR?

-Josué 24.15



“Por isso vos disse que morrereis em vossos 
pecados, porque se não crerdes que eu sou, 

morrereis em vossos pecados.”

DEUS SEMPRE FORNECEU ALTERNATIVAS

-João 8.24



“Quem crê nele não é condenado; mas quem 
não crê já está condenado, porquanto não 
crê no nome do unigênito Filho de Deus.”

DEUS SEMPRE FORNECEU ALTERNATIVAS

-João 3.18



“Porque Deus amou o mundo de tal maneira 
que deu o seu Filho unigênito, para que todo 
aquele que nele crê não pereça, mas tenha a 

vida eterna”

TODOS PODEM CRER

-João 3.16



“Todo o que o Pai me dá virá a mim; e o que 
vem a mim de maneira nenhuma o lançarei 

fora.”

TODOS PODEM CRER

-João 6.37



“E o Espírito e a esposa dizem: Vem. E quem 
ouve, diga: Vem. E quem tem sede, venha; e 

quem quiser, tome de graça da água da 
vida.”

TODOS PODEM CRER

-Apocalipse 22.17



“Porque a graça salvadora de Deus 
se há manifestado a todos os 

homens”

TODOS PODEM CRER

-Tito 2.11



Futuro
Glorificação

Presente
Santificação

Passado
Justificação

Salvação em todo o tempo

Mas cremos que fomos 
salvos pela graça do 
Senhor Jesus, como 
também aqueles o 

foram.

Atos 15:11

Segui a paz com 
todos e a 

santificação, sem a 
qual ninguém verá o 

Senhor,

Hebreus 12:14

E não somente ela, mas 
também nós, que temos as 

primícias do Espírito, 
igualmente gememos em 

nosso íntimo, aguardando a 
adoção de filhos, a 

redenção do nosso corpo.

Romanos 8:23



Em Atos 27 Paulo assegurou de antemão aos 
seus companheiros de viagem que “nenhum 
de vocês perderá a vida; após o navio ser 
destruído” (v.22). 
Mas alguns versículos adiante ele advertiu 
que: “Se estes homens não ficarem no navio, 
vocês não poderão salvar-se” (v. 31). 

As duas situações são verdadeiras. Deus 
sabia de antemão e tinha revelado a Paulo 

que ninguém se perderia, mas também sabia 
que seria por meio da livre escolha em 

permanecer no navio que isso ocorreria. 
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Deus conhece todas as coisas;

Qualquer coisa que Deus pré-conheça, deve 
acontecer;

Deus sabia que Judas trairia Cristo;

Portanto, tinha que acontecer (estava 
determinado) que Judas traísse Cristo.

Judas era livre para trair (ou não) a Cristo. Aqui 
não há contradição em dizer que Deus sabia com 
certeza (predeterminou) que Judas livremente 
(com livre-escolha) trairia Cristo. O que estaria 
em contradição seria se Judas tivesse sido 
coagido (forçado) por Deus a trair Jesus. Não foi 
isso que ocorreu, Judas traiu de livre e 
espontânea vontade. A questão é que Deus é 
onisciente e já sabia de tudo. 





BRASIL E 
ALEMANHA
08/07/2014
Mineirão

Belo Horizonte
Resultado 7x1

Portanto, se Deus tem o conhecimento 
antecipado infalível do futuro, incluindo os 

nossos atos Livres, cada coisa que venha 
acontecer é pré determinada, mesmo os nossos 
atos livres. Isso não significa que essas ações 
não sejam livres; simplesmente significa que 

Deus sabia como nós iríamos usar nossa 
liberdade, e que Ele sabia com certeza.
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