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INTRODUÇÃO
Século XVI
Jacobus Arminius - (1560-1609)
Professor do Seminário da Holanda

Influenciado pelos ensinos de Pelágio,
– herege condenado no ano de
417dC.

1605 - “ Declaração de Sentimentos”
Registra a sua oposição aos
ensinamentos da Igreja Reformada
Holandesa.

1610 - Após a morte de Arminius, seus
discípulos apresentam oficialmente à
Igreja Estatal Holandesa um
documento contendo os 5 pontos
do pensamento Arminiano.

O documento ficou conhecido como
“Remonstrance” (Protesto).



13/11/1618 – 09/05/1619:
SÍNODO DE DORT - Dordrecht, Holanda

- 84 Teólogos (sendo 27 delegados da

Alemanha, Suíça, Inglaterra e outros

países da Europa), além de 18 Deputados

dos Estados Gerais (Representantes

Administrativos do Estado).

- Em 25 de abril de 1619:

- Elaborou-se o  documento que ficou 

conhecido como:

“OS CINCO PONTOS DO CALVINISMO”

- Encerrou-se o Concílio em 09/05/1619,

rejeitando-se as propostas arminianas.

- Formou-se, com os 5 pontos, o acróstico

mneumônico com nome da flor que é

símbolo da Holanda, a Tulipa, que em

inglês é TULIP.



Total Depravity Depravação Total
Unconditional Election Eleição Incondicional
Limited Atonement Expiação Limitada
Irresistible Grace Graça Irresistível
Perserverance of the Saints Perseverança dos Santos



DEPRAVAÇÃO 
TOTAL

1 - A MAIOR TRAGÉDIA DA HISTÓRIA
HUMANA?

2 - O PAPEL DE ADÃO NO PACTO DAS
OBRAS?

3 - O QUE NÃO SIGNIFICA:
“DEPRAVAÇÃO TOTAL DO HOMEM”.

4 - O QUE SIGNIFICA, REALMENTE,
“DEPRAVAÇÃO TOTAL DO HOMEM”.



DEPRAVAÇÃO 
TOTAL

A UNIVERSALIDADE DA NATUREZA
PECAMINOSA:

- ROMANOS 5:12; 3:9-18; 23.

A PECAMINOSIDADE ATINGE A
TOTALIDADE DA NATUREZA
HUMANA:

- ROMANOS 7:14-25; ISAÍAS 64:6

A ABSOLUTA INABILIDADE PARA
RECONCILIAR-SE COM DEUS:

- EFÉSIOS 2:1; 5; I CORÍNTIOS 2:14;
II CORÍNTIOS 4:3-4; EFÉSIOS 4:18



DEPRAVAÇÃO 
TOTAL

REFERÊNCIAS BÍBLICAS: 

Gn 2:17; Gn 6:5; Gn 8:21;
1Rs 8:46; Jo 14:4; Sl 51:5;
Sl 58:3; Ec 7:20; Is 64:6;

Jr 4:22; Jr 9:5-6; Jr 13:23;
Jr 17:9; Jo 3:3; Jo 3:19;

Jo 3:36; Jo 5:42; Jo 8:43,44;
Rm 3:10-11; Rm 5:12; 

Rm 7:18, 23; Rm 8:7;1Co 2:14  
2Co 4:4; Ef 2:3; Ef 4:18;

2Tm 2:25-26; 2Tm 3:2-4;
Tt 1:15
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Unconditional Election
Total Depravity

Limited Atonement
Irresistible Grace
Perseverance of the Saints
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‘Nunca suavize 
o evangelho. Se 

a verdade 
ofende, então 

deixe que 
ofenda. As 

pessoas passam 
toda a sua vida 

ofendendo a 
Deus; deixe que 
se ofendam por 
um momento’.

John 
Fullerton 

MacArthur
1939



‘Eleição é o ato eterno de 
Deus pelo qual, em 

soberano agrado e não 
por mérito algum 

previsto nos homens 
escolhe alguns dos 

numerosos pecadores 
para serem os receptores 
da graça especial do seu 
Espírito e assim serem 

participantes voluntários 
da salvação de Cristo’.

Augustus 
Hopkins 
Strong

1836 – 1921



– I –

NOTA 
HISTÓRICA



Nasceu em Oudewater, no sul da Holanda.

Iacobus Arminus (1560-1609)

Estudou na 
Universidade de 
Leiden, Genebra.

Foi ordenado 
no ano de 

1588.

De 1603 até a sua morte 
foi professor naquela 

Universidade.

Um de seus mestres foi 
Teodoro Beza, sucessor de 

Calvino em Genebra.

Sua teologia, pelo menos em parte, foi uma 
revolta contra o calvinismo.



A Holanda era predominantemente 
calvinista e rejeitou o conteúdo de 

‘Remonstrance’ através do concílio 
reunido em Dort, entre 1818-1819, 
denominado de Sínodo de Dort.

Após a sua morte seus 
seguidores cristalizaram suas 

ideias e publicaram, em 19 
de 0utubro de 1609, um 

panfleto com cinco pontos, 
intitulado ‘Remonstrance’, 
Reclamantes, Protesto.



35 pastores.

Um grupo de 
Presbíteros 
das Igrejas 

Holandesas.

Cinco catedráticos de 
Teologia dos Países 

Baixos.

Composição do Sínodo de Dort

Dezoito Deputados 
dos Estados Gerais.

Vinte e sete delegados estrangeiros.



1 ‘Deus elege ou 
reprova com 
base na fé ou 

na 
incredulidade 

previstas’.

Os Artigos de ‘Remonstrance’
2 ‘Cristo morreu por 

todos e por cada 
homem, embora 

somente os crentes 
serão salvos’.

3 ‘O homem é tão 
depravado que 
a graça divina 

é necessária 
tanto para a fé 
como para as 
boas obras’.

4 ‘Pode-se resistir a 
graça divina’.

5 ‘Se todos os 
regenerados 

perseveram com 
certeza na fé, é uma 

questão que exige 
maior investigação’.



– II –

OS CINCO 
PONTOS DO 

ARMINIANISMO



Arminianismo

Unconditional Election

Total Depravity

Limited Atonement

Irresistible Grace

Perseverance of the Saints

Livre Arbítrio

Eleição Condicional

Expiação Limitada

Graça Resistível

Decair da Graça

Calvinismo

T
U
L
I
P



Proposição Arminiana da 
Eleição Condicional

É baseada no pré-conhecimento de Deus 
em relação àquele que deve crer.

O ato de fé por parte do homem é a
condição para a eleição.

É como se Deus olhasse para o futuro e, 
vendo os que creriam, os elegesse para a 

salvação.

I Pe. 1.2 Jo. 3.16



– III –

A PROPOSIÇÃO 
CALVINISTA DA 

ELEIÇÃO 
INCONDICIONAL



‘Todo aquele que 
leva a Bíblia a 
sério deve crer 
na eleição em 

algum sentido’.
Ap. 13.8 Ap. 17.8
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1) Categoricamente a Bíblia afirma e 
informa que Deus tem um povo eleito.

Rm. 8.29 Ef. 1.4-5 II Tm. 1.9
2) Antes da fundação do mundo, Deus

escolheu determinados indivíduos para a
salvação, e sua escolha não foi baseada
em qualquer resposta ou ato
previsto, a ser cumpridos pelos
escolhidos; pois, a fé e as obras são o
resultado e não a causa da escolha divina.

Ef. 2.8-9 Tt. 3.5



3) Não foi a vontade 
do homem, mas a 
vontade de Deus

que determinou quais 
pecadores seriam 

alvos da misericórdia 
e seriam salvos.

4) A doutrina da eleição 
está contida na 

doutrina bíblica mais 
ampla da Soberania 

de Deus.

Não há
nenhuma 

condição que o 
homem pudesse 

cumprir.

Estando o homem 
morto

espiritualmente, 
sem qualquer 

capacidade de 
alcançar a vida, 

Deus elege e alcança 
quem Ele quer.



5) As boas 
obras são o 
resultado e 

não a base 
da eleição.

6) A eleição não 
foi baseada na fé 
prevista; pois, a 
fé é o resultado, e 
logo, a evidência 
da eleição divina, 
não sendo assim 

sua causa ou base.

Ef. 1.12

Ef. 2.10

At. 13.48

At. 18.27

Fp. 1.29
‘Que diremos? Há injustiça da parte de Deus? De modo 
nenhum. Porque ele diz a Moisés: Terei misericórdia e 
compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Assim, 

isso não depende da vontade nem do esforço de alguém, 
mas de Deus mostrar misericórdia’ (Rm. 9.14-16).



Eleição com Base na Fé Prevista
A base do argumento da Fé Prevista se 

firma em dois versos centrais:

Rm. 8.29 I Pe. 1.2
Se as pessoas foram eleitas 

porque Deus sabia que elas iam 
crer, por que então precisavam 
ser eleitas? Os que têm fé hão 

de ser salvos, de qualquer 
modo! Se a fé já existe, a 
eleição é desnecessária.



Deus sempre 
possuiu 

conhecimento 
perfeito de todas 
as criaturas e de 
todos os eventos, 
sendo que nunca 
houve um tempo 
em que qualquer 
coisa do passado, 

presente ou futuro 
não fosse 

totalmente 
conhecida por ele.

Paulo claramente afirma 
que aqueles que Ele de 

antemão conheceu Ele 
predestinou, Ele chamou, 

Ele justificou, etc.

Uma vez que nem 
todos os homens são 

predestinados, 
chamados e justificados, 

então, nem todos os 
homens foram
conhecidos de 

antemão por Deus?



Deus olhou para o 
futuro e viu os homens 

que creriam, 
elegendo-os então.

Isso levanta a seguinte 
pergunta: ‘Quem fixou 
o futuro para o qual 

Deus olhou?’
Se foi ele mesmo (e ao 
crente não resta outra 
opção), por que teve 

que consultá-lo?

E mais: Se foi o 
próprio Deus quem 

estabeleceu o 
futuro no qual 
poderia ver de 
antemão quem 
creria, isso não 

equivale a dizer que 
ele próprio 

estabeleceu quem 
creria?

Lógica 
Teológica!



Defensores da Eleição Incondicional
‘Ora, quanto aos eleitos, 
mediante esse decreto ele 

são confinados ao número 
limitado de pessoas que 
formarão a plenitude do 
corpo místico de Cristo; e 

de tal forma foram 
confinados, por esse 
propósito eterno, que 

nada poderá aumentar ou 
diminuir esse número’.

John Bunyan
1628-1688



Martinho Lutero:
‘Não existe tal coisa como mérito humano 
aos olhos de Deus, sem importar se esse 
mérito é grande ou pequeno. Ninguém 

merece ser salvo. Ninguém pode ser salvo 
através das obras. Paulo exclui todas as 

supostas obras do “livre-arbítrio”, 
estabelecendo em seu lugar apenas a graça 

divina. Não podemos atribuir a nós 
mesmos a menor parcela de crédito para 
nossa salvação; ela depende inteiramente 

da graça divina’.



‘Aos que de antemão conheceu 
também os predestinou para 

serem conformes à imagem de 
seu Filho. Para todos os que 

foram designados para um fim 
glorioso e feliz, Deus decretou a 

graça e a santidade como 
caminho. Deus não predestinou 

por serem santos aqueles que 
Ele sabia de antemão que 

seriam santos. Os conselhos e 
decretos de Deus não se 

submetem à frágil e inconstante 
vontade dos homens’.

Matthew 
Henry

1662 – 1714



‘A eleição é a eterna 
escolha, da parte de Deus, 
de algumas pessoas, para 
a vida eterna – não por 
algum mérito que nelas 

tivesse sido previsto, mas 
unicamente pela 

misericórdia de Deus em 
Cristo – em consequência 

da qual elas são 
chamadas, justificadas e 

glorificadas’.
Basil Manly
1825–1892



‘Eleição é aquele 
aspecto do propósito 
eterno de Deus pelo 
qual ele determina 
de maneira certa e 
eterna, por meio de 

uma escolha 
amorosa e 

incondicional, quem 
irá crer... antes ele 

determina quem irá 
crer’.H. Wayne House



‘Deus fez uma escolha, 
uma seleção, uma 

eleição. Diante do seu 
olhar onisciente estava a 

totalidade da raça de 
Adão, e dela ele 

selecionou um povo, 
predestinando-o à 
adoção de filhos, 

predestinando-o a ser 
conformado à imagem de 

Seu Filho, ordenando-o 
para a vida eterna’.

A. W. Pink
1886-1952



‘Já que o pacto de vida não é 
pregado entre todos os 

homens igualmente, e entre 
aqueles a quem é pregado 

não acha a mesma 
receptividade, quer 

qualitativa, quer 
continuativamente, nessa 
diversidade se manifesta a 
admirável profundeza do 
juízo divino. Pois não há 

dúvida de que esta variedade 
serve também ao arbítrio da 

eterna eleição de Deus’.

João 
Calvino

1509-1564
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 O Eleição Condicional
O arminianismo diz que 
a eleição é condicional, ou 
seja, acredita-se que Deus 

elegeu àqueles a quem 
pré-conheceu, sabendo 
que aceitariam a salvação, 

de modo que o pré-
conhecimento [de Deus] 

estava baseado na 
condição estabelecida pelo 

homem.



Eleição Incondicional
O calvinismo sustenta que 
o pré-conhecimento de Deus 

está baseado no propósito ou 
no plano de Deus, de modo que 
a eleição não está baseada

em alguma condição imaginária 
inventada pelo homem, mas 
resulta da livre vontade do 
Criador à parte de qualquer 

obra de fé do homem 
espiritualmente morto.



Amanhã, na 

Estudo

03
Unconditional Election
Total Depravity

Limited Atonement
Irresistible Grace
Perseverance of the Saints

Conferência Teológica 
Ocian



Não 
Falte!



Rev. José Emiliano da Cunha

amecunha@gmail.com



CONFERÊNCIA 
BÍBLICA DE INVERNO 

2018
EXPIAÇÃO 
LIMITADA



REVISANDO

• Contexto histórico dos 5 
pontos do Calvinismo
• Ser calvinista não é somente

crer nos 5 pontos



REVISANDO

Depravação total
• Universalidade da natureza 

pecaminosa
• Natureza pecaminosa em 

sua totalidade
• Indisposição e incapacidade 

para reconciliar-se com Deus



REVISANDO

Eleição incondicional
• Deus tem um povo eleito
• A escolha não foi baseada em

qualquer resposta ou ato
previsto
• A escolha é baseada na

vontade soberana de Deus
• A fé é resultado e evidência da 

eleição, não a base
• As boas obras são resultados, 

não a causa, da salvação



INTRODUÇÃO

EXPIAÇÃO NO ANTIGO TESTAMENTO EXPIAÇÃO NO NOVO TESTAMENTO

O que é expiação?



VERSÍCULOS CHAVE:
• Lv 1.4: E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a 

favor dele, para a sua expiação.
• Lv 16.30: naquele dia, se fará expiação 

por vós, para purificar-vos; e sereis 
purificados de todos os vossos 
pecados, perante o Senhor.

• Rm 5.6-8: Cristo, quando nós ainda 
éramos fracos, morreu a seu tempo 
pelos ímpios. Dificilmente, alguém 
morreria por um justo; pois poderá 
ser que pelo bom alguém se anime a 
morrer. Mas Deus prova o seu próprio 
amor para conosco pelo fato de ter 
Cristo morrido por nós, sendo nós 
ainda pecadores.
• 1Pe 2.24: carregando ele mesmo em 

seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos 
para os pecados, vivamos para a 
justiça; por suas chagas, fostes 
sarados.

INTRODUÇÃO O que é expiação?

DEFINIÇÃO: Pagamento por uma ofensa 
contra Deus ou contra os outros 
mediante um sacrifício, castigo ou 
alguma ação semelhante.



• 1Co 5.14-15: Pois o amor de Cristo nos 
constrange, julgando nós isto: 
um morreu por todos; logo, todos 
morreram. E ele morreu por todos, para 
que os que vivem não vivam mais para si 
mesmos, mas para aquele que por eles 
morreu e ressuscitou.

• 1Tm 2.4-6: o qual deseja que todos os 
homens sejam salvos e cheguem ao 
pleno conhecimento da verdade. Porque 
há um só Deus, e um só Mediador entre 
Deus e os homens, Jesus Cristo homem. 
O qual se deu a si mesmo em preço de 
redenção por todos, para servir de 
testemunho a seu tempo.

• Hb 2.9: vemos, todavia, aquele que, por 
um pouco, tendo sido feito menor que os 
anjos, Jesus, por causa do sofrimento da 
morte, foi coroado de glória e de honra, 
para que, pela graça de Deus, provasse a 
morte por todo homem.

Textos que dizem que ele morreu por 
“todo homem”, por “todos os homens”, 

por “todos”.

INTRODUÇÃO Por quem Cristo morreu?

POSIÇÃO ARMINIANA: Expiação ILIMITADA

Jesus morreu por todos os homens, sem exceção.



• Rm 5.18: 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 a justificação que dá vida.
• Tt 2.11: a graça de Deus se manifestou 

salvadora a todos os homens.

• 2Pe 3.9: Não retarda o Senhor a sua 
promessa, como alguns a julgam 
demorada; pelo contrário, ele é 
longânimo para convosco, não 
querendo que nenhum pereça, senão 
que todos cheguem ao 
arrependimento.
• 1Tm 4.10: Ora, é para esse fim que 

labutamos e nos esforçamos 
sobremodo, porquanto temos posto a 
nossa esperança no Deus vivo, 
Salvador de todos os homens, 
especialmente dos fiéis.

Textos que dizem que ele morreu por 
“todo homem”, por “todos os homens”, 

por “todos”.

INTRODUÇÃO Por quem Cristo morreu?

POSIÇÃO ARMINIANA: Expiação ILIMITADA

Jesus morreu por todos os homens, sem exceção.



• 1Jo 2.2: E ele é a propiciação pelos 
nossos pecados, e não somente 
pelos nossos, mas também pelos 
de todo o mundo.

• Jo 6.51: Eu sou o pão vivo que 
desceu do céu; se alguém comer 
deste pão, viverá para sempre; e o 
pão que eu der é a minha carne, 
que eu darei pela vida do mundo.
• 2Co 5.19: Deus estava em Cristo 

reconciliando consigo o mundo, 
não imputando aos homens as suas 
transgressões; e nos encarregou da 
palavra da reconciliação.

Textos que dizem que ele morreu pelo 
“mundo”, “por todo o mundo”.

INTRODUÇÃO Por quem Cristo morreu?

POSIÇÃO ARMINIANA: Expiação ILIMITADA

Jesus morreu por todos os homens, sem exceção.



• Causa da expiação
• Natureza da expiação
• Bênçãos garantidas pela expiação
• Verdadeiros sentidos das palavras 

“todos” e “mundo”
• Textos que afirmam claramente a 

expiação limitada

INTRODUÇÃO Por quem Cristo morreu?

POSIÇÃO BÍBLICA/REFORMADA/CALVINISTA: Expiação LIMITADA
Jesus morreu somente pelos eleitos. 

Limitada não em suficiência, mas em extensão.



1. A causa motora da 
expiação

AMOR
E

LIVRE VONTADE
DE DEUS



Expiação 
causada pelo 
AMOR
de Deus

Jo 3.16 – Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que 
deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê 
não pereça, mas tenha a vida eterna.

1Jo 4.9-10 – Nisto se manifestou o amor de Deus em nós: 
em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, 
para vivermos por meio dele.

Rm 5.8 – Deus prova o seu próprio amor para conosco 
pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda 
pecadores.

Ef 1.4-5 – e em amor 5 nos predestinou para ele.

Ef 2.4-5 – Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do 
grande amor com que nos amou, e estando nós mortos 
em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo



Expiação 
causada pela 
VONTADE
de Deus

Gl 1.3-4 – graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso 
Pai, e do [nosso] Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a 
si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste 
mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai,

Ef 1.4-5 – e em amor nos predestinou para ele, para a 
adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o 
beneplácito de sua vontade,

Is 53.10 – Todavia, ao SENHOR agradou moê-lo, fazendo-o 
enfermar; quando der ele a sua alma como oferta pelo 
pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias; e 
a vontade do SENHOR prosperará nas suas mãos.

Rm 3.24-25 – sendo justificados gratuitamente, por sua 
graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a 
quem Deus propôs, no seu sangue, como propiciação, 
mediante a fé, para manifestar a sua justiça,



PONTO DE CHECAGEM

A expiação acontece por causa do amor e da livre vontade de Deus!



2. A natureza da 
expiação

VICÁRIA
EXIGE RESTITUIÇÃO 

E SACRIFÍCIO
GRATUITA



A expiação é 
vicária

em lugar de
em benefício de

Preposições gregas: Anti e Hiper
Anti, via regra é traduzida por 
“por”, tem sempre e unicamente o 
sentido de “no lugar de”, 
indicando a ideia de substituição.
Hiper, via de regra é traduzida por 
“por”, pode denotar a ideia de “em 
favor de”, “em benefício de”, ou 
também a mesma ideia da palavra 
anterior, que é a de substituição.



Exemplos de “anti”

• Mt 20.28 – tal como o Filho do homem, que não veio para ser 
servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por (anti) muitos.
• Mc 10.45 – Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, 

mas para servir e dar a sua vida em resgate por (anti) muitos.



Exemplos de “hiper”

• Lc 22.19-20 - "...Isto é o meu corpo oferecido por (hiper) vós, fazei 
isto em memória de mim...Este é o cálice da nova aliança no meu 
sangue, derramado em favor (hiper) de vós.”
• Jo 15.13 — "Ninguém tem maior amor do que este: de dar alguém a 

própria vida em favor (hiper) de seus amigos".
• Rm 8.32 — "Aquele que não poupou a seu próprio Filho, antes, por 

(hiper) todos nós o entregou, porventura não nos dará com ele 
graciosamente todas as coisas?"



Exemplos de “hiper”

• Rm 5.6-8 — "Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu 
a seu tempo pelos (hiper) ímpios. Dificilmente alguém morreria por
(hiper) um justo; pois poderá ser que pelo (hiper) bom alguém se 
anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco
pelo fato de ter Cristo morrido por (hiper) nós, sendo nós ainda 
pecadores."
• 2 Co 5.14-15 — "Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós 

isto: um morreu por (hiper) todos, logo todos morreram. E ele 
morreu por (hiper) todos, para que os que vivem não vivam mais para 
si mesmos, mas para aquele que por (hiper) eles morreu e 
ressuscitou."



Exemplos de “hiper”

• 2 Co 5.20-21 — "De sorte que somos embaixadores em nome de
(hiper) Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em 
nome de (hiper) Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. 
Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por (hiper) nós; 
para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.”
• Gl 3.13 — "Cristo no resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele 

próprio maldição em nosso lugar (hiper), porque está escrito: Maldito 
todo aquele que for pendurado em madeiro."



A expiação 
exige 
RESTITUIÇÃO

• Restituição: Lv 6.2-7 -"Quando alguma pessoa pecar, 
e cometer ofensa contra o Senhor, e negar ao seu 
próximo o que este lhe deu em depósito, ou penhor 
ou roubo, ou tiver usado de extorsão para com o seu 
próximo; ou que, tendo achado o perdido, e o negar 
com falso juramento, ou fizer alguma outra cousa de 
todas em que o homem costuma pecar; será, pois, 
que tendo pecado e ficado culpado, restituirá aquilo 
que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe 
foi dado, ou o perdido que ele achou, ou tudo aquilo 
sobre que jurou falsamente; e o restituirá por 
inteiro, e ainda a isso acrescentará a quinta parte; 
àquele a quem pertence, lho dará no dia da sua 
oferta pela culpa. E por sua oferta pela culpa trará ao 
Senhor um carneiro sem defeito do rebanho, 
conforme a tua avaliação para a oferta pela culpa; 
trá-lo-á ao sacerdote. E o sacerdote fará expiação
por ela diante do Senhor, e será perdoada de 
qualquer de todas as cousas que fez, tornando-se 
por isso culpada."



A expiação 
exige 
SACRIFÍCIO

• Sacrifício: Lv 4.13-20 - "Mas se toda a congregação 
de Israel pecar por ignorância, e isto for oculto aos 
olhos da coletividade, e se fizerem, contra algum dos 
mandamentos do Senhor, aquilo que se não deve 
fazer, e forem culpados, e o pecado que cometeram 
for notório, então a coletividade trará um novilho 
como oferta pelo pecado e o apresentará diante da 
tenda da congregação. Os anciãos da congregação 
porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o 
Senhor; e será imolado o novilho perante o Senhor. 
Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho 
à tenda da congregação; molhará o dedo no sangue, 
e o espargirá sete vezes perante o Senhor, diante do 
véu. E daquele sangue porá sobre os chifres do altar 
que está perante o Senhor, na tenda da congregação; 
e todo o restante do sangue derramará à base do 
altar do holocausto, que está à porta da tenda da 
congregação. Tirará no novilho toda a gordura, e a 
queimará sobre o altar; e fará a este novilho como 
fez ao novilho da oferta pelo pecado; assim lhe fará, 
e o sacerdote por eles fará expiação, e eles serão 
perdoados. Depois levará o novilho fora do arraial, e 
o queimará como queimou o primeiro novilho; é 
oferta pelo pecado da coletividade."



A expiação é 
GRATUITA

Rm 8.32 — "Aquele que não poupou a seu próprio Filho, antes, por 
todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com 
Ele todas as cousas?"

Gl 2.20-21 — "Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em 
mim; e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de 
Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a 
graça de Deus; pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo 
morreu em vão."

Tt 2.11-14 — "Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a 
todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e 
as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e 
piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da 
glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si 
mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade, e 
purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas 
obras."

Hb 2.9 — "vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido 
feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, 
foi coroado de glória e de honra, para, pela graça de Deus, provasse 
a morte por todo homem.



PONTO DE CHECAGEM

A expiação acontece por causa do amor e da livre vontade de Deus!
A expiação é o sacrifício voluntário de Cristo “em lugar” e “em favor” dos homens!



3. Bênçãos
garantidas pela 

expiação

RECONCILIAÇÃO
JUSTIFICAÇÃO
REDENÇÃO

SANTIFICAÇÃO



A expiação 
garante 
RECONCILIAÇÃO

Rm 5.10 – Porque, se quando inimigos, fomos 
reconciliados com Deus mediante a morte do seu 
Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos 
salvos pelal sua vida."

2 Co 5.18-19 - "Ora, tudo provém de Deus que nos 
reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos 
deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus 
estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não 
imputando aos homens as suas transgressões, e nos 
confiou a palavra da reconciliação."

Ef 2.15-16 - "Aboliu na sua carne a lei dos 
mandamentos na forma de ordenanças, para dos dois 
criasse em si mesmo novo homem, fazendo a paz, e 
reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por 
intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade."
Cl 1.21-22 - "E vós outros que outrora éreis estranhos 
e inimigos no entendimento pelas vossas obras 
malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da 
sua carne, mediante a sua morte."



A expiação 
garante 
JUSTIFICAÇÃO

Rm 3.24-25 - "Sendo justificados gratuitamente pela 
sua graça, mediante a redenção que há em Cristo 
Jesus, a quem Deus propôs, no seu sangue, como 
propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua 
justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado 
impunes os pecados anteriormente cometidos."

Rm 5.8-9 - "Mas Deus prova o seu próprio amor para 
conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, 
sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, 
sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele 
salvos da ira. 

Tt 3.5-6 - "não por obras de justiça praticadas por 
nós, mas segundo sua misericórdia, eles nos salvou 
mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito 
Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por 
meio de Jesus Cristo nosso Salvador, a fim de que, 
justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, 
segundo a esperança da vida eterna.”



A expiação 
garante 
REDENÇÃO

Gl 3.13 - "Cristo nos resgatou da maldição da lei, 
fazendo-se ele próprio maldição e nosso lugar, 
porque está escrito: Maldito todo aquele que for 
pendurado em madeiro."
Cl 1.13-14 - "Ele nos libertou do império das trevas, e 
nos transportou para o reino do Filho do seu amor,
no qual temos a redenção, a remissão dos pecados."
Hb 9.12 - "Não por meio do sangue de bodes e de 
bezerros, mas pelo Seu próprio sangue, entrou nos 
Santos dos santos, uma vez por todas, tendo obtido 
eterna redenção."
Hb 9.15 - "Por isso mesmo, ele é o Mediador da nova 
aliança a fim de que, intervindo a morte para
remissão das transgressões que havia sob a primeira 
aliança, recebam a promessa da eterna herança 
aqueles que têm sido chamados."
1 Pe 2.24 - "Carregando ele mesmo em seu corpo, 
sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, 
mortos aos pecados, vivamos para a justiça; por 
suas chagas fostes sarados."



A expiação 
garante 
SANTIFICAÇÃO

Hb 13.12 -"Por isso foi que também 
Jesus, para santificar o povo, pelo 
seu próprio sangue, sofreu fora da 
porta."
1 Jo 1.7 - "Se, porém, andarmos na 
luz, como ele está na luz, mantemos 
comunhão uns com os outros, e o 
sangue de Jesus, seu Filho, nos 
purifica de todo pecado."
Tt 2.14 - "(Cristo) o qual a si mesmo 
se deu por nós, a fim de remir-nos 
de toda iniquidade, e purificar para 
si mesmo um povo exclusivamente 
seu, zeloso de boas obras."



PONTO DE CHECAGEM

A expiação acontece por causa do amor e da livre vontade de Deus!
A expiação é o sacrifício voluntário de Cristo “em lugar” e “em favor” dos homens!

A expiação garante reconciliação, justificação, redenção e santificação!



4. Verdadeiros 
sentidos das palavras 

“mundo” e “todos”



Sentidos diversos da palavra “mundo”

• Jo 1.10 - "Estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, 
mas o mundo não o conheceu."
• “mundo” – “entre os homens” ou vivendo no “ambiente dos homens” 
• “mundo” – “o universo físico criado”
• “mundo” – “os incrédulos”



•Universo criado: Jo 9.32 - "Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha 
aberto os olhos a um cego de nascença.”

• Ambiente onde os homens vivem: Jo 9.5 - "Enquanto estou no mundo, eu sou a 
luz do mundo".

• Raça humana: Rm 5.12-13 - "Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no 
mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque 
todos pecaram.”

•Um número razoável de pessoas: Jo 12.19 - "De sorte que os fariseus disseram 
entre si: Vede que nada aproveitais! eis aí vai o mundo após ele.”

• Ambiente de trevas espirituais: Ef 6.12 - "Porque a nossa luta não é contra o sangue 
e a carne, e, sim, contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo
tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes."

•Sistema legalista dos judaizantes: Gl 4.3 - "Assim também nós, quando 
éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo."

•Ordem natural das coisas (não espiritual): 1 Co 1.20 - "Onde está o 
sábio? onde o escriba? onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a 
sabedoria do mundo?"



• Incrédulos: 1 Jo 5.19 - Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado; 
antes, Aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus, e 
que o mundo inteiro jaz no maligno."

• Aqueles que viriam a crer em Jesus: Jo 17.21-23- "A fim de que todos sejam um; e 
como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós;  para que o mundo creia que tu me 
enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para sejam um, como nós o somos; eu 
neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu 
me enviaste, e os amaste como também amaste a mim."

• Parte do Império Romano da época: At 11.28 - "e apresentando-se um deles, 
chamado Ágabo, dava a entender, pelo Espírito, que estava para vir grande fome por todo o mundo, a 
qual sobreveio nos dias de Cláudio.”

• Limites onde o evangelho chegou: At 17.6 - "Porém não os encontrando, arrastaram a 
Jasom e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: Estes que têm transtornado o mundo
chegaram também aqui." 

• Era vindoura: Hb 2.5 -"Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual 
estamos falando..."

•Universalismo étnico: Jo 4.42 - "e diziam à mulher: Já agora não é pelo que disseste que nós 
cremos; mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do 
mundo.”



Sentido da palavra “mundo”
em João 3.16

Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o 
seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não 

pereça, mas tenha a vida eterna.

[Vamos analisar o contexto]



PONTO DE CHECAGEM

A expiação acontece por causa do amor e da livre vontade de Deus!
A expiação é o sacrifício voluntário de Cristo “em lugar” e “em favor” dos homens!

A expiação garante reconciliação, justificação, redenção e santificação!
A palavra “mundo” nunca é usada em referência a todas as pessoas sem distinção!



Nem sempre a palavra “todos” tem um 
sentido universal
• Lc 6.26 - "Ai de vós, quando todos vos louvarem! porque assim 

procederam seus pais com os falsos profetas." 
• Jo 11.47-48 - "Então os principais sacerdotes e os fariseus 

convocaram o Sinédrio; e disseram: Que estamos fazendo, uma vez 
que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim todos
crerão nele; depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, 
mas a própria nação."
• 2 Co 3.2 - "Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, 

conhecida e lida por todos os homens." 



PONTO DE CHECAGEM

A expiação acontece por causa do amor e da livre vontade de Deus!
A expiação é o sacrifício voluntário de Cristo “em lugar” e “em favor” dos homens!

A expiação garante reconciliação, justificação, redenção e santificação!
A palavra “mundo” nunca é usada em referência a todas as pessoas sem distinção!

A palavra “todos” nem sempre refere-se a todas as pessoas sem distinção!



Textos em que a palavra “todos” está relacionada à expiação

ü Se a iniquidade de cada homem sem exceção caiu sobre ele, todos os 
homens teriam que ser salvos. O texto afirma claramente que todos 
aqueles de quem Jesus levou as iniquidades são de fato remidos delas. 
O v. 5. nos autoriza a esse pensamento, muito claramente: 

ü Is 53.5 - "Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído 
pelas nossas iniqüidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, 
e pelas suas pisaduras fomos sarados." 

ü A força do texto está no resultado da obra eficaz de Jesus Cristo, não na 
extensão dela.

Is 53.6 - "Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas; 
cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre 
ele a iniquidade de nós todos.”



Textos em que a palavra “todos” está relacionada à expiação

ü O texto indica que a morte de Cristo foi "em lugar de” todos, 
e, por isso, todos morreram. Aqui está expresso o caráter 
substitutivo da morte de Cristo. A morte do representante é 
tomada como sendo a morte dos representados. 

ü O verso 15 mostra o "todos" significa "os que vivem”.
ü Se “todos” = cada pessoa sem exceção, então:

oOu universalismo salvador
oOu ineficácia da morte de Jesus Cristo

2 Co 5.14-15 - Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: 
um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, 
para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele 
que por eles morreu e ressuscitou.”



Textos em que a palavra “todos” está relacionada à expiação

ü Analisar o contexto, a partir do v. 1:
o Intercessão por todos os homens: todas as classes de pessoas, pequenos e 

grandes (v. 1-2).
ü Se Cristo se deu em resgate por cada pessoa sem exceção

oOu universalismo salvador
oOu a “tentativa” de Jesus foi frustrada

ü Jesus salvou efetivamente pessoas de todas as classes, porém, “Irmãos, 
reparai, pois, na vossa vocação; visto que não foram chamados muitos 
sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre 
nascimento (1Co 1.26).

1 Tm 2.4-6 - "o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno 

conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só Mediador entre Deus 

e os homens, Cristo Jesus, homem. O qual a si mesmo se deu em resgate por todos: 

testemunho que se deve prestar em tempos oportunos.”



Textos em que a palavra “todos” está relacionada à expiação

üA tradução melhor dessa parte final do verso é: "e provasse 
a morte por todos".

ü“Todos” no contexto da passagem indica:
o“os filhos de Deus” (v. 10, 13)
o“os que são santificados” (v. 11)
o“os irmãos” de Jesus (v. 11, 12, 17)
o“descendência de Abraão” (v. 16)

Hb 2.9 - "Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito 
menor que os anjos, Jesus, foi coroado de glória e de honra, para que, 
pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem." 



Textos em que a palavra “todos” está relacionada à expiação

ü O objetivo do texto não é tratar da extensão da expiação, 
mas do modo pelo qual Jesus haveria de morrer. 

ü O texto mostra a eficácia da obra de Cristo:
o Satanás é expulso, sendo derrotado. 
o As pessoas atraídas a ele são as mesmas que no v. 25 

odeiam a sua vida neste mundo.

Jo 12.31,32 - "Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o 
seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei 
todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte 
estava para morrer.”



PONTO DE CHECAGEM

A expiação acontece por causa do amor e da livre vontade de Deus!
A expiação é o sacrifício voluntário de Cristo “em lugar” e “em favor” dos homens!

A expiação garante reconciliação, justificação, redenção e santificação!
A palavra “mundo” nunca é usada em referência a todas as pessoas sem distinção!

A palavra “todos” nem sempre refere-se a todas as pessoas sem distinção!
Os textos em que a palavra “todos” está relacionada à expiação ensinam a eficácia 

da morte de Cristo por todos os eleitos de todas as partes do mundo!



5. Textos que 
afirmam claramente 

a expiação limitada

IGREJA
POVO

QUEM O PAI LHE 
DEU

DESCENDÊNCIA DE 
ABRAÃO

FILHOS DE DEUS
SUAS OVELHAS

ELEITOS DE DEUS
SEUS

MUITOS



Cristo morreu 
em favor da 
sua igreja

At 20.28 - "Atendei por vós e por todo o rebanho 
sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu 
bispos para pastoreardes a Igreja de Deus, a 
qual ele comprou com o seu próprio sangue.”

Ef 5.23-27 - "Porque o marido é o cabeça da 
mulher, como também Cristo é o cabeça da 
igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. 
Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim 
também as mulheres estejam em tudo 
submissas a seus maridos. Maridos, amai vossas 
mulheres, como também Cristo amou a igreja, e 
a si mesmo se entregou por ela, para que a 
santificasse, tendo-a purificado por meio da 
lavagem da água pela palavra, para a apresentar 
a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem 
ruga, nem cousa semelhante, porém santa e 
sem defeito."



Cristo morreu 
em favor do 
seu povo

Mt 1.21 - "Ela dará à luz um filho, e lhe 
porás o nome de Jesus, porque ele 
salvará o seu povo dos pecados deles.”

Is 60.21 - "Todos os do teu povo serão 
justificados, para sempre herdarão a 
terra; serão renovos por mim plantados, 
obra das minhas mãos, para que eu seja 
glorificado.”

Tt 2.13-14 - "Aguardando a bendita 
esperança e a manifestação da glória do 
nosso grande Deus e Salvador Cristo 
Jesus, o qual si mesmo se deu por nós, a 
fim de remir-nos de toda iniquidade, e 
purificar para si mesmo um povo 
exclusivamente seu, zeloso de boas 
obras."



Cristo morreu 
em favor dos 
que seu Pai 
lhe deu
(João 17)

v. 1-8: Tendo Jesus falado estas cousas, levantou 
os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora; 
glorifica a teu Filho para o Filho te glorifique a ti; 
assim como Lhe conferiste autoridade sobre 
toda a carne, a fim de que ele conceda vida 
eterna a todos os que Lhe deste. E a vida eterna 
é esta: que te conheçam a ti, o único Deus 
verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu 
te glorifiquei na terra, consumando a obra que 
me confiaste para fazer; e agora, glorifica-me, ó 
Pai, com a glória que eu tive junto de ti, antes 
que houvesse mundo. Eram teus, tu mos 
confiaste, e eles tem guardado a tua palavra.
Agora eles reconhecem que todas as coisas que 
me tens dado, provém de ti; porque eu lhes
tenho transmitido as palavras que me deste, e 
eles a receberam e verdadeiramente 
conheceram que saí de ti, e creram que tu me 
enviaste.



Cristo morreu 
em favor dos 
que seu Pai 
lhe deu
(João 17)

Algumas verdades importantes sobre o texto 
de João 17:
ü Jesus possuía poder para salvar toda a 

humanidade (v. 2)
ü A intenção de sua obra expiatória está 

absolutamente evidente na segunda parte 
do v. 2.

ü A obra de glorificação do Pai, da parte do 
Filho, foi a redenção completada dos filhos 
de Deus (v. 4). 

ü A preocupação de Jesus Cristo era que "os 
homens que o Pai lhe havia dado" 
conhecessem o Pai (v. 6-8).

ü Jesus, cumprindo o desígnio de sua 
expiação definida (limitada), ora 
unicamente por aqueles que o Pai lhe havia 
entregue, pela simples razão deles 
pertencerem ao Pai (v. 9) 



Cristo morreu 
em favor dos 
que seu Pai 
lhe deu
(João 17)

Algumas verdades importantes sobre o texto 
de João 17:
ü No v. 12 há a mostra da eficácia da obra 

expiatória de Jesus Cristo. 
ü Uma outra prova de que a obra de Jesus 

por eles é perfeita está no fato deles serem 
arrancados do poder deste mundo, não 
mais pertencendo a ele (v. 14).

ü Outra parte de Sua oração está relacionada 
com a santidade deles (v. 17).

ü O v. 19 mostra a obra de santificação que o 
próprio Jesus faz em favor daqueles que o 
Pai lhe havia entregue. 

ü Em sua oração, no v.20, Jesus começa a 
interceder por aqueles que viriam depois 
da geração dele, isto é, por aqueles que 
viriam a crer no Seu nome, por intermédio 
da Palavra de Deus. 



Cristo morreu 
em favor dos 
que seu Pai 
lhe deu
(João 17)

Algumas verdades importantes sobre o 
texto de João 17:
ü Perceba que o propósito final da oração 

de Jesus é a unidade de todos os que o 
Pai lhe havia dado entre si próprios e 
com Deus, assim como Pai e Filho são 
um (v. 21-23). 

ü O resultado final dessa oração é que 
todos os que o Pai Lhe havia dado 
estarão para sempre com Jesus, onde 
quer que Ele esteja (v. 24), seja no céu, 
ou na nova terra. 



Cristo morreu 
pela 
descendência 
de Abraão

Hb 2.16 - "Pois ele, evidentemente, não socorre a 
anjos, mas socorre a descendência de Abraão." 
ü Por "descendência de Abraão" não devemos 

entender literalmente os filhos sangüíneos de 
Abraão, mas aos filhos da promessa, isto é, 
eles compreendem todos os que foram dados 
a Cristo e que, como consequência, vêm a 
crer nEle. Nós, os crentes de hoje, somos 
contados entre os filhos de Abraão, porque 
somos da fé. É em favor desses que Ele 
efetuou a Sua obra redentora. 

ü Rm 9.8: Estes filhos de Deus não são 
propriamente os da carne, mas devem ser 
considerados como descendência os filhos da 
promessa.

ü Gl 3.29: Se sois de Cristo, também sois 
descendentes de Abraão e herdeiros segundo 
a promessa.

ü Ler Lc 13.16 e 19.9 – Jesus veio em favor 
daqueles que ele chama de “filhos de 
Abraão”.



Cristo morreu 
pelos filhos 
de Deus

• Hb 2.10-13 - "Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as cousas existem, 
conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse 
por meio de sofrimentos o Autor da salvação 
deles. Pois, tanto o que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é 
que ele não se envergonha de lhe chamar 
irmãos, dizendo: A meus irmãos declararei o teu 
nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação; e outra vez: Eu porei nele a minha 
confiança. E ainda: Eis aqui estou eu, e os filhos 
que Deus me deu." 
• Jo 11.49-53 - "Caifás, porém, um dentre eles, 

sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, 
dizendo: Vós nada sabeis, nem considerais que 
vos convém que morra um só homem pelo povo, 
e que não venha a perecer toda a nação. Ora, 
ele não disse isso de si mesmo; mas, sendo 
sumo sacerdote naquele ano, profetizou que 
Jesus estava para morrer pela nação, e não 
somente pela nação, mas também para reunir 
em um só corpo os filhos de Deus, que andam 
dispersos."



Cristo morreu 
pelas suas 
ovelhas

• Jo 10.2-5, 11,14-16 - "Aquele, porém, que 
entra pela porta, esse é pastor de ovelhas. 
Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem 
a sua voz, ele chama pelos nomes as suas 
próprias ovelhas e as conduz para fora. 
Depois de fazer sair todas as que lhe 
pertencem, vai adiante delas, e elas o 
seguem porque lhe reconhecem a voz; mas 
de modo nenhum seguirão o estanho, antes 
fugirão dele porque não conhecem a voz dos 
estranhos...Eu sou o bom pastor. O bom 
pastor dá a vida pelas ovelhas...Eu sou o 
bom pastor; conheço as minhas ovelhas, e 
elas me conhecem a mim, assim como o Pai 
me conhece a mim e eu conheço o Pai; e 
dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda 
tenho outras ovelhas, não deste aprisco; a 
mim me convém conduzi-las; elas ouvirão a 
minha voz; então haverá um rebanho e um 
pastor."



Cristo morreu 
pelas suas 
ovelhas

• Jo 10.24-29 - "Rodearam-no pois o 
judeus, e o interpelaram: Até quando nos 
deixarás a mente em suspenso? Se tu és 
o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-
lhes Jesus: Já vo-lo disse, e não credes. As 
obras que eu faço em nome de meu Pai, 
testificam a meu respeito. Mas vós não 
credes, porque não sois das minhas 
ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a 
minha voz; eu as conheço, e elas me 
seguem. Eu lhes dou a vida eterna; 
jamais perecerão eternamente, e 
ninguém as arrebatará da minha mão. 
Aquilo que meu Pai me deu é maior do 
que tudo; e da mão do Pai ninguém 
pode arrebatar."



Cristo morreu 
pelos eleitos 
de Deus

• Rm 8.32-34 - "Aquele que não poupou a 
seu próprio Filho, antes, por todos nós o 
entregou, porventura não nos dará 
graciosamente com ele todas as cousas? 
Quem intentará acusação contra os 
eleitos de Deus? É Deus que os justifica. 
Quem os condenará? É Cristo Jesus 
quem morreu, ou antes, quem 
ressuscitou, o qual está à direita de Deus, 
e também intercede por nós [os eleitos 
de Deus].”



Cristo morreu 
pelos seus

• Jo 13.1- “Ora, antes da festa da páscoa, 
sabendo Jesus que era chegada a sua 
hora de passar deste mundo para o Pai, 
tendo amado os seus que estavam no 
mundo, amou-os até o fim."



Cristo morreu 
por muitos

• Mt 20.28 - "Tal como o Filho do homem que não 
veio para ser servido, mas para servir e dar sua 
vida em resgate por muitos."
• Mt 26.28 - Porque isto é o meu sangue, o 

sangue da aliança, derramado em favor de 
muitos, para remissão de pecados."
• Hb 9.28 - Assim também Cristo, tendo-se 

oferecido uma vez para sempre para tirar os 
pecados de muitos; aparecerá segunda vez, sem 
pecado, aos que o aguardam para a salvação."
• Is 53.11-12 - "Ele verá o fruto do penoso 

trabalho de sua alma, e ficará satisfeito; o meu 
servo, o Justo, com o seu conhecimento, 
justificará a muitos, porque as iniquidades deles 
levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos
como a sua parte e com os poderosos repartirá 
ele o despojo, porquanto derramou a sua alma 
na morte; foi contado com os transgressores, 
contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e 
pelos transgressores intercedeu." 



PONTO DE CHECAGEM

A expiação acontece por causa do amor e da livre vontade de Deus!
A expiação é o sacrifício voluntário de Cristo “em lugar” e “em favor” dos homens!

A expiação garante reconciliação, justificação, redenção e santificação!
A palavra “mundo” nunca é usada em referência a todas as pessoas sem distinção!

A palavra “todos” nem sempre refere-se a todas as pessoas sem distinção!
Os textos em que a palavra “todos” está relacionada à expiação ensinam a eficácia 

da morte de Cristo por todos os eleitos de todas as partes do mundo!
São numerosos e muito claros os textos que apontam para um grupo específico de 

pessoas que são beneficiadas pela morte de Cristo!



CONCLUSÃO

• Se a expiação fosse imilitada, todos os seres
humanos da terra estariam salvos ou o 
sacrifício de Cristo não foi suficiente.
• A expiação ilimitada põe o homem na posição

de responsável por sua salvação e põe Deus na
posição de um torcedor.
• A expiação limitada ou definida indica que o 

sacrifício de Cristo cumpriu plenamente o 
propósito eterno da salvação do povo de Deus.
• A expiação limitada põe Deus na posição de 

soberano sobre a salvação e põe o homem no 
seu lugar, de humildade.



Graça Irresistível / vocação eficaz
CONFERÊNCIA BÍBLICA DE INVERNO







EFÉSIOS 02: 04-09

4 Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou,

5 e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, – pela graça sois 
salvos,

6 e, juntamente com ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus;

7 para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para 
conosco, em Cristo Jesus.

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.



CONCEITO

“É a obra soberana de Deus de
sobrepujar toda a rebelião do nosso
coração e trazer-nos à fé em Cristo Jesus
para que possamos ser salvos”.

PIPER, J. What we belive about five points of Calvinism.





EQUÍVOCOS ACERCA DA GRAÇA 
IRRESISTÌVEL 

A) Deus não é justo ao aplicar a sua graça irresistível somente a 
algumas pessoas;

B) Deus violenta a vontade humana;

C)Deus age de acordo com a presciência do coração 
humano;



DISCUSSÃO

Graça comum x Graça irresistível

ou

Vocação exterior x Vocação eficaz



I Co 01:09

Jo 07:37 Jo 15:26 e 
At 5:31-32



VOCAÇÃO EXTERIOR (graça comum)

Essa vocação consiste na apresentação e
na oferta da salvação em Cristo aos
pecadores, juntamente com uma séria
exortação para aceitarem a Cristo pela fé
a fim de obter o perdão do pecado e a
vida eterna.



Elementos:
a) Apresentação de fatos e ideias de

modo criativo;
b) Um convite para aceitar a Cristo;
c) Uma promessa;

Alvo:
a) Todos que ouvem



Características:
a) Geral;
b) Sincera;

Importância:
a) Demonstração da santidade de Deus;
b) Deus mantêm o seu direito sobre o pecador,

proporcionando maior rigor sobre o
julgamento;



VOCAÇÃO EFICAZ (graça irresistível)

“É a obra soberana de Deus de sobrepujar
toda a rebelião do nosso coração e trazer-
nos à fé em Cristo Jesus para que possamos
ser salvos”.



Características:
a) Opera pela persuasão moral;
b) Opera na vida consciente;
c) É sempre dirigida a um fim;



REGENERAÇÃO

“É o ato de Deus pelo qual o princípio da
nova vida é implantado no homem, e a
disposição dominante da alma é
santificada”.



PERSEVERANÇA DOS 
SANTOS



PERSEVERANÇA DOS 
SANTOS

Essa é a doutrina que 
ensina:

A certeza da salvação



ONDE O PROBLEMA 
COMEÇOU

Pela influencia de uma 
doutrina humanista, que iria 

trazer sérias dúvidas aos 
crentes a respeito da 

soberania de Deus e por 
consequência a livre vontade 

do homem.



A VONTADE DE 
DEUS

“nele, digo, no qual fomos 
também feitos herança, 

predestinados segundo o 
propósito daquele que faz 

todas as coisas conforme o 
conselho da sua vontade,” 

Ef 1. 11. 



A VONTADE DE 
DEUS

“A sorte se lança no regaço, mas 
do SENHOR procede toda 

decisão.” Pv 16. 33
“Como ribeiros de águas assim é 

o coração do rei na mão do 
SENHOR, este, segundo o seu 
querer, o inclina.” PV 21.1.



A VONTADE DO 
HOMEM

Gn. 2:17: “mas da árvore do 
conhecimento do bem e do mal 

não comerás;  porque, no dia em 
que dela comeres, certamente 

morrerás.”.

Rm. 3:23: “pois todos pecaram e 
carecem da glória de Deus,”. 



A VONTADE DO 
HOMEM

Ef. 2.1-3: “Ele vos deu vida, estando vós 
mortos nos vossos delitos e pecados, nos 
quais andastes outrora, segundo o curso 

deste mundo, segundo o príncipe da 
potestade do ar, do espírito que agora 

atua nos filhos da desobediência; entre 
os quais também todos nós andamos 

outrora, segundo as inclinações da nossa 
carne, fazendo a vontade da carne e dos 
pensamentos; e éramos, por natureza, 

filhos da ira, como também os demais.”.



DEUS NOS SALVA 
POR SUA VONTADE

“Assim como Deus destinou os eleitos para a 
glória, assim também, pelo eterno e mui livre 

propósito da sua vontade, preordenou todos os 
meios conducentes a esse fim; os que, portanto, 

são eleitos, achando-se caídos em Adão, são 
remidos por Cristo, são eficazmente chamados 

para a fé em Cristo pelo seu Espírito, que opera no 
tempo devido, são justificados, adotados, 

santificados e guardados pelo seu poder por meio 
da fé salvadora. Além dos eleitos não há nenhum 

outro que seja remido por Cristo, eficazmente 
chamado, justificado, adotado, santificado e 

salvo.” CFW – Cap. III. Seção VI.



DEUS NOS SALVA 
POR SUA VONTADE

“37Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim;  
e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei 
fora... 39E a vontade de quem me enviou é esta: 
que nenhum eu perca de todos os que me deu;  

pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia.”. 
João 6. 37, 39.

“Mas vós não credes, porque não sois das minhas 
ovelhas.” João 10. 26.



DEUS GARANTE A 
NOSSA SALVAÇÃO

“Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor 
Jesus Cristo, que nos tem abençoado com 
toda sorte de bênção espiritual nas regiões 

celestiais em Cristo, assim como nos 
escolheu, nele, antes da fundação do 

mundo, para sermos santos e 
irrepreensíveis perante ele; e em amor nos 

predestinou para ele, para a adoção de 
filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o 

beneplácito de sua vontade,”. 
Ef 1. 3-5.



DEUS GARANTE A 
NOSSA SALVAÇÃO

“Estou plenamente certo de que aquele que 
começou boa obra em vós há de completá-la até 

ao Dia de Cristo Jesus.” 
Fp 1.6.

“E a vontade de quem me enviou é esta: que 
nenhum eu perca de todos os que me deu; pelo 

contrário, eu o ressuscitarei no último dia.”. 
João 6. 39.



DOIS TEXTOS 
DIFÍCEIS

Gálatas 5.4: “De Cristo vos desligastes, vós que 
procurais justificar-vos na lei; da graça 

decaístes.”.

Ele está dizendo isso de uma perspectiva humana, 
pois não sabemos quem são os verdadeiros 
escolhidos de Deus, e podemos dizer isso 

certamente se alguma pessoa que um dia se disse 
Crente deixar a fé.



DOIS TEXTOS 
DIFÍCEIS

Apocalipse 20.12 onde diz: “E os mortos foram 
julgados, segundo as suas obras, conforme o que 

se achava escrito nos livros.”.

Foram condenados não pelos livros, mas por não 
serem achados no Livro da Vida



NÃO TEMOS GARANTIA 
DE UMA VIDA FÁCIL

“Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o 
passardes por várias provações, sabendo que a 

provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz 
perseverança.”.  Tiago 1. 2-3

A provação não tem o objetivo de ver quem vai 
permanecer salvo e quem vai cair, mas de 

amadurecer a fé dos eleitos, tendo uma vida de 
mais intimidade com Deus.



Textos 

Complementares



 

1) DEPRAVAÇÃO TOTAL1 

 
A Bíblia diz que Deus criou o primeiro homem, Adão, à Sua 

imagem e semelhança. Deus fez um pacto com esse homem a fim de 
que, através da obediência aos Seus mandamentos, este pudesse obter 
vida. Contudo, o homem falhou desobedecendo a Deus 
deliberadamente, fazendo uso do seu livre-arbítrio, rebelando-se 
contra o seu Criador. Este pecado inicial de desobediência (conhecido 
como a Queda do Homem) resultou em morte espiritual e ruptura na 
ligação de sua alma com Deus, o que mais tarde trouxe também sua 
morte física. Sendo Adão o representante de toda a raça humana, todos 
caímos com ele e fomos afetados pela mesma corrupção do pecado. 
Tornamo-nos objetos da justa ira de Deus e a morte passou a todos os 
homens. Toda a humanidade herdou a culpa do pecado de Adão e por 
isso todos nascemos totalmente depravados e espiritualmente mortos. 
A morte espiritual não quer dizer que o espírito humano esteja inativo, 
mas sim que o homem é culpado (tem um passado manchado) e 
corrupto (possui uma natureza má). A depravação total não quer dizer 
que os homens são intensivamente maus (que somos tão maus quanto 
poderíamos ser), mas sim que somos extensivamente maus (todo o 
nosso ser, intelecto, emoções e vontade estão corrompidos pelo 
pecado). A depravação total também significa que o homem possui 
uma inabilidade total para restaurar o relacionamento com seu Criador. 
Por causa da depravação, o homem natural, por si mesmo, é totalmente 
incapaz de crer verdadeiramente em Deus. O pecador está morto, cego 
e surdo para as coisas espirituais. Desde a Queda o homem perdeu o 
seu livre-arbítrio e passou a ser escravo de sua natureza corrompida e 
por isso ele é incapaz de escolher o bem em questões espirituais. Todas 
as falsas religiões são tentativas do homem de construir para si um 
deus que lhe seja propício. Porém, todas essas tentativas erram o alvo, 
pois o homem natural por si mesmo não quer buscar o verdadeiro Deus. 
Devido ao estado de depravação do homem, se Deus não tomasse a 
iniciativa de salvá-lo, ele continuaria morto eternamente. O homem 
natural sem o conhecimento de Deus jamais chegará a este 
conhecimento se Deus não ressuscitá-lo espiritualmente através de 
Jesus Cristo. 

REFERÊNCIAS BÍBLICAS: Gn 2:17; Gn 6:5; Gn 8:21 / 1Rs 8:46 / Jo 14:4 
/ Sl 51:5 / Sl 58:3 / Ec 7:20 Is 64:6 / Jr 4:22; Jr 9:5-6; Jr 13:23; Jr 17:9 / Jo 
3:3; Jo 3:19; Jo 3:36;Jo 5:42; Jo 8:43,44 / Rm 3:10-11; Rm 5:12; Rm 7:18, 23; 
Rm 8:7 /1Co 2:14 / 2Co 4:4 / Ef 2:3 / Ef 4:18 / 2Tm 2:25-26 / 2Tm 3:2-4 / 
Tt 1:15 

 

                                                
1 Texto indicado pelo Rev. Cledinaldo, extraído do Blog Bereianos. 



 

 

2) ELEIÇÃO CONDICIONAL2 
 
A posição arminiana defende a eleição condiciona. A eleição 

condicional é baseada no pré-conhecimento de Deus em relac ̧a ̃o a ̀quele 
que deve crer. O ato de fé por parte do homem é a condic ̧ão para a 
eleic ̧a ̃o. E ́ como se Deus olhasse para o futuro e, vendo os que creriam, 
os elegesse para a salvac ̧a ̃o. I Pe. 1.2, Jo. 3.16. 

 

A PROPOSIC ̧ÃO CALVINISTA DA ELEIC ̧ÃO INCONDICIONAL  

‘Todo aquele que leva a Bíblia a sério deve crer na eleic ̧a ̃o em 
algum sentido’3 (Ap. 13.8, Ap. 17.8). 

A) Categoricamente a Bíblia afirma e informa que Deus tem um 
povo eleito (Rm. 8.29, Ef. 1.4-5, II Tm. 1.9). 

B) Antes da fundaça ̃o do mundo, Deus escolheu determinados 
indivíduos para a salvaça ̃o, e sua escolha na ̃o foi baseada em 
qualquer resposta ou ato previsto, a ser cumpridos pelos 
escolhidos; pois, a fé e as obras sa ̃o o resultado e na ̃o a causa 
da escolha divina (Ef. 2.8-9, Tt. 3.5). 

C) Não foi a vontade do homem, mas a vontade de Deus que 
determinou quais pecadores seriam alvos da misericórdia e 
seriam salvos. 

D) A doutrina da eleic ̧a ̃o esta ́ contida na doutrina bíblica mais 
ampla da Soberania de Deus. Estando o homem morto 
espiritualmente, sem qualquer capacidade de alcanc ̧ar a vida, 
Deus elege e alcanc ̧a quem Ele quer. Não há nenhuma 
condiça ̃o que o homem pudesse cumprir. 

E) As boas obras são o resultado e na ̃o a base da eleic ̧a ̃o (Ef. 1.12, 
Ef. 2.10). 

F) A eleic ̧a ̃o na ̃o foi baseada na fé prevista; pois, a fé é o 
resultado, e logo, a evidência da eleic ̧a ̃o divina, não sendo 
assim sua causa ou base (At. 13.48, At. 18.27, Fp. 1.29). ‘Que 
diremos? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. 
Porque ele diz a Moisés: Terei misericórdia e compaixa ̃o de 
quem eu quiser ter compaixão. Assim, isso não depende da 
vontade nem do esforc ̧o de alguém, mas de Deus mostrar 
misericórdia’ (Rm. 9.14-16).  

                                                
2 Texto fornecido pelo Rev. Emiliano Cunha. 
3 A Favor do Calvinismo - Michael Horton, p. 73. 



 

Eleic ̧a ̃o com Base na Fé Prevista: A base do argumento da Fé 
Prevista se firma em dois versos centrais: Rm. 8.29, I Pe. 1.2  

 

Lógica Teológica!  

1. Se as pessoas foram eleitas porque Deus sabia que elas iam 
crer, por que então precisavam ser eleitas? Os que têm fé hão 
de ser salvos, de qualquer modo! Se a fé ja ́ existe, a eleic ̧a ̃o e ́ 
desnecessária.  

2. Deus sempre possuiu conhecimento perfeito de todas as 
criaturas e de todos os eventos, sendo que nunca houve um 
tempo em que qualquer coisa do passado, presente ou futuro 
na ̃o fosse totalmente conhecida por ele.  

3. Paulo claramente afirma que aqueles que Ele de antema ̃o 
conheceu Ele predestinou, Ele chamou, Ele justificou, etc.  

4. Uma vez que nem todos os homens são predestinados, 
chamados e justificados, então, nem todos os homens foram 
conhecidos de antemão por Deus?  

5. Deus olhou para o futuro e viu os homens que creriam, 
elegendo-os enta ̃o.  

6. Isso levanta a seguinte pergunta: ‘Quem fixou o futuro para o 
qual Deus olhou?’  

7. Se foi ele mesmo (e ao crente não resta outra opça ̃o), por que 
teve que consulta ́-lo?  

8. E mais: Se foi o próprio Deus quem estabeleceu o futuro no 
qual poderia ver de antemão quem creria, isso não equivale a 
dizer que ele próprio estabeleceu quem creria?  

 

Defensores da Eleic ̧a ̃o Incondicional  

John Bunyan 1628-1688: ‘Ora, quanto aos eleitos, mediante esse 
decreto ele sa ̃o confinados ao nu ́mero limitado de pessoas que 
formara ̃o a plenitude do corpo místico de Cristo; e de tal forma foram 
confinados, por esse propósito eterno, que nada poderá aumentar ou 
diminuir esse número’.  

Martinho Lutero: ‘Não existe tal coisa como mérito humano aos 
olhos de Deus, sem importar se esse mérito é grande ou pequeno. 
Ninguém merece ser salvo. Ninguém pode ser salvo através das obras. 
Paulo exclui todas as supostas obras do “livre-arbítrio”, estabelecendo 
em seu lugar apenas a grac ̧a divina. Não podemos atribuir a nós 
mesmos a menor parcela de crédito para nossa salvaça ̃o; ela depende 
inteiramente da grac ̧a divina’.  

Matthew Henry 1662-1714: conformes a ̀ imagem de seu Filho. Para 
todos os que foram designados para um fim glorioso e feliz, Deus 
decretou a grac ̧a e a santidade como caminho. Deus não predestinou 



 

por serem santos aqueles que Ele sabia de antema ̃o que seriam santos. 
Os conselhos e decretos de Deus na ̃o se submetem a ̀ fra ́gil e 
inconstante vontade dos homens’.  

Basil Manly 1825-1892: ‘A eleic ̧a ̃o é a eterna escolha, da parte de 
Deus, de algumas pessoas, para a vida eterna – na ̃o por algum mérito 
que nelas tivesse sido previsto, mas unicamente pela misericórdia de 
Deus em Cristo – em consequência da qual elas são chamadas, 
justificadas e glorificadas’.  

H. Wayne House: ‘Eleic ̧a ̃o é aquele aspecto do propósito eterno 
de Deus pelo qual ele determina de maneira certa e eterna, por meio 
de uma escolha amorosa e incondicional, quem ira ́ crer... antes ele 
determina quem ira ́ crer’.  

Arthur W. Pink 1886-1952: onisciente estava a totalidade da raça 
de Ada ̃o, e dela ele selecionou um povo, predestinando-o a ̀ adoça ̃o de 
filhos, predestinando-o a ser conformado a ̀ imagem de Seu Filho, 
ordenando-o para a vida eterna’.  

Joa ̃o Calvino 1509-1564: ‘Já que o pacto de vida não é pregado 
entre todos os homens igualmente, e entre aqueles a quem é pregado 
na ̃o acha a mesma receptividade, quer qualitativa, quer 
continuativamente, nessa diversidade se manifesta a admirável 
profundeza do juízo divino. Pois não há du ́vida de que esta variedade 
serve também ao arbítrio da eterna eleic ̧ão de Deus’.  

Conclusão 

Eleic ̧a ̃o Condicional: O arminianismo diz que a eleic ̧a ̃o é 
condicional, ou seja, acredita-se que Deus elegeu a ̀queles a quem pré-
conheceu, sabendo que aceitariam a salvac ̧a ̃o, de modo que o pré-
conhecimento [de Deus] estava baseado na condiça ̃o estabelecida pelo 
homem.  

Eleic ̧a ̃o Incondicional: O calvinismo sustenta que o pré-
conhecimento de Deus está baseado no propósito ou no plano de Deus, 
de modo que a eleic ̧a ̃o não esta ́ baseada em alguma condiça ̃o 
imaginária inventada pelo homem, mas resulta da livre vontade do 
Criador a ̀ parte de qualquer obra de fé do homem espiritualmente 
morto.  

 



 

 

3) EXPIAÇÃO LIMITADA4 
 
Os calvinistas creem na expiação limitada, isto é, que Cristo não 

morreu por todos os homens, mas somente pelos eleitos. Por expiação 
limitada, contudo, não queremos dizer que o valor ou poder da morte 
e sangue de Cristo sejam limitados, mas somente que ele morreu por 
um número “limitado” de pessoas. 

É melhor não falar de expiação limitada, mas de expiação 
particular. A palavra particular enfatiza a verdade bíblica que Cristo 
morreu somente por algumas pessoas particulares, e não por todos 
sem exceção. 

Cremos na expiação particular ou limitada por causa das 
muitas passagens da Escritura que ensinam que Cristo morreu, não por 
todos, mas por muitos (Is. 53:11; Mt. 20:28; Mt. 26:28; Hb. 9:28); isto é, ele 
morreu por seu povo (Is. 53:8; Mt. 1:21), por suas ovelhas (João 10:14, 15, 
26-28) e por sua igreja (Atos 20:28). 

Não cremos que as passagens que falam de “todos” ou “o 
mundo” contradigam de alguma forma aquelas que falam de um 
número limitado. A Palavra de Deus não pode se contradizer. O que tais 
passagens ensinam é que Cristo morreu por todos os homens sem 
distinção, não por todos os homens sem exceção. Em outras palavras, 
tais passagens ensinam que Cristo morreu por todos os tipos de 
homens (1Tm. 2:1-6), por todos que estão nEle (1Co. 15:22), ou pelo 
“mundo” de seu povo, isto é, por seus eleitos de toda nação 
(compare João 3:16 e João 17:9). 

Somente a expiação limitada exalta a Cristo como Salvador. A 
idéia que Cristo morreu por todos os homens, mas que muitos não 
serão salvos, degrada a obra salvífica de Cristo. Esse ensino na verdade 
diz que Cristo não fez o suficiente no seu sofrimento e morte para a 
nossa salvação, e que algo mais é necessário (geralmente a livre 
escolha da pessoa). Ele diz que Cristo morreu por todos, mas que 
alguns ainda irão para o inferno. Se isso fosse verdade, o sangue de 
Cristo teria sido derramado em vão por alguns, e sua morte seria inútil 
para eles. Então, sua morte não teria sido realmente um resgate, uma 
expiação, ou uma satisfação pelo pecado, nem teria nos reconciliado 
com Deus. 

Se Cristo morreu por todos os homens, e, todavia, alguns ainda 
não são salvos, e se a diferença é a livre escolha da pessoa, então o que 

                                                
4  Texto indicado pelo Rev. Nathan F. França, o qual foi escrito por: Ronald Hanko. Texto disponível em: 
http://www.monergismo.com/textos/expiacao_limitada/expiacao-limitada_hanko.pdf. Fonte: Doctrine according to 
Godliness, Ronald Hanko, Reformed Free Publishing Association, p. 155-156. Tradução: Felipe Sabino de Araújo Neto 



 

realmente importa na nossa salvação não é a morte de Cristo, mas a 
nossa escolha. 

Então, nossa salvação depende não dele, mas de nós. Que Deus 
não permita pensarmos tais coisas sobre a morte de Cristo ou sobre 
nós mesmos! 

O ensino de que Cristo morreu por seu povo eleito, aqueles a 
quem o Pai lhe deu, significa que ele fez tudo o que era necessário para 
a salvação deles mediante seu sofrimento e morte, e que nada mais é 
necessário. Assim, sua morte é realmente uma expiação, reconciliação, 
pleno pagamento pelo pecado, resgate e satisfação. Ele realmente 
salva, e salva completamente, aqueles por quem morreu. 

A expiação limitada diz que Cristo não torna a salvação 
simplesmente possível. Ele é um Príncipe e Salvador. Glórias a Deus! 

 



 

 

4) GRAÇA IRRESISTÍVEL5 
 
Isso significa que a resistência que todos os seres humanos 

exercem contra Deus diariamente (Romanos 3.10-12; Atos 7.51) é 
maravilhosamente vencida no momento propício pela graça salvadora 
de Deus que favorece rebeldes indignos a quem ele escolhe 
gratuitamente salvar. 

Estando nós mortos em nossos delitos, [Deus] nos deu vida 
juntamente com Cristo, — pela graça sois salvos. (Efésios 2.5) 

Por causa disto, é que vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim, 
se, pelo Pai, não lhe for concedido. (João 6.65) 

Na expectativa de que Deus lhes conceda o arrependimento para 
conhecerem plenamente a verdade. (2 Timóteo 2.25) 

 

                                                
5 Escrito por John Piper. Disponível em: https://voltemosaoevangelho.com/blog/2015/10/graca-irresistivel-curso-cinco-
pontos-do-calvinismo/ 



 

 

5) PERSEVERANÇA DOS 
SANTOS6 

 
Introdução 

A Perseverança dos Santos é a melhor parte de sermos calvinistas. 
Sem querer parecer partidarista ou alguém que é mais presbiteriano 
do que crente, mas essa é a doutrina que nos faz colocar nossa cabeça 
no travesseiro de noite e dormir tranquilos porque temos a certeza que 
se morrermos dormindo acordaremos nos braços do Pai. 

Acredito que você já pensou e até mesmo discutiu com alguém o 
que acontece com quem morre repentinamente e não tem a chance de 
pedir perdão por algum pecado que havia acabado de cometer. 
[Exemplos: acidentes de carro e avião.] 

A doutrina católica vai enviar essa pessoa para o purgatório, e ali 
ela vai ter que purgar esse pecado. Já a doutrina arminiana vai dizer 
que essa pessoa poderá sim ir para o inferno, pois foi escolha dela 
cometer aquela falta. 

Somente a doutrina reformada vai afirmar que essa pessoa vai 
para o céu, se eleita. Porque acreditamos que uma pessoa uma vez 
salva, salva para sempre, e ela não tem condições de perder a sua 
salvação. 

Para entendermos bem essa doutrina que nos possibilita ter a 
certeza da nossa salvação, temos que voltar em alguns pilares da nossa 
fé, que vão nos dar sustentação a essa questão. 

 

1. Onde tudo começou. 

Os cinco pontos do calvinismo não foi feito por João Calvino, foi 
feito bem depois de sua morte, pois Calvino faleceu em 1564 e os cinco 
pontos foi formulado no Sínodo de Dort em 1618-19. 

Essas doutrinas foram formuladas em resposta aos cinco pontos 
do arminianismo, que também não foi formulada por Arminius, mas 
pelos seus sectários alguns anos após sua morte. 

E todo o problema começa pela influencia de uma doutrina 
humanista bem antiga que vinha de Erasmo, que iria trazer sérias 

                                                
6 Texto fornecido pelo Rev. Claudio Biazon 



 

dúvidas aos crentes a respeito da soberania de Deus e por 
consequência a livre vontade do homem. 

Dessa forma precisamos revisar bem rapidamente essas duas 
questões. 

 

2. A Vontade de Deus. 

Nós precisamos entender com base nas Escrituras Sagradas a 
respeito a vontade de Deus e os seus Eternos Decretos. 

Se Deus é onipotente e também onisciente, como a Bíblia afirma, 
ele realizará todo o seu plano original conforme seu propósito, e se ele 
sabe de todas as coisas não cometerá erro algum, e não terá a 
necessidade de alterar seu propósito original. 

Um plano que possui um fim, também determina os elementos 
mais minúsculos que serão utilizados para realizar todo o plano. As 
Escrituras declaram essa verdade: 

“nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados 
segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o 
conselho da sua vontade,” Ef 1. 11.  

“A sorte se lança no regaço, mas do SENHOR procede toda decisão.” 
Pv 16. 33 

“Como ribeiros de águas assim é o coração do rei na mão do 
SENHOR, este, segundo o seu querer, o inclina.” PV 21.1. 

Meus irmãos, tudo que ocorre na história da humanidade, 
acontece em virtude de seguir o eterno plano ou propósito de Deus.  

Não há conflito entre as poderosas obras de Deus, pois elas se 
manifestam em toda sua santidade, justiça e juízo e elas se revelam em 
sua graça, amor e perdão. As Escrituras revelam que Deus é perfeito e 
consistente nas suas obras e por isso não podemos crer que algo saia 
do seu controle. 

 

3. A Vontade do homem. 

Agora com respeito a vontade do homem, Arminio estava 
influenciado por uma ideia humanista, que colocava o homem no centro 
de todas as coisas e por isso era capaz de fazer tudo que queria. 

E com base nessa ideia, Arminio acreditava que a queda do 
homem não foi total, e sustentou que, no homem, restou bem 
suficientemente capaz de habilitá-lo a querer aceitar Cristo como 
Salvador. 

Deus criou Adão e Eva de maneira imediata, trazendo ambos à 
existência por sua vontade. Eram repletos de santidade e com 
suficiente conhecimento no tocante a vontade de Deus, tinham 
capacidade para obediência, ainda que falíveis. 



 

Mas com a queda eles caíram desse estado e se tornaram como 
mortos e não como condenados. 

Gn. 2:17: “mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não 
comerás;  porque, no dia em que dela comeres, certamente morrerás.”. 

Rm. 3:23: “pois todos pecaram e carecem da glória de Deus,”.  

Ef. 2.1-3: “Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, 
nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da 
potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência; entre os 
quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, 
fazendo a vontade da carne e dos pensamentos; e éramos, por natureza, filhos da ira, 
como também os demais.”. 

O estado do homem não foi de alguém livre para alguém preso, 
mas de alguém vivo para alguém morto. 

Mesmo não morrendo imediatamente, pela misericórdia de Deus, 
o homem já estava vivendo em um estado de morto por completo, tanto 
em sua espiritualidade quanto em sua carnalidade. 

Por isso a sua vontade não é livre, pois morto não tem vontade. E 
todo o seu querer estava cativo ao querer do príncipe da potestade do 
ar. 

 

4. Deus nos salva por Sua vontade. 

Olhando por esse aspecto da vontade de Deus e a não existência 
da vontade do homem para se achegar a Deus, a salvação só pode vir 
de um lado que é o de Deus. 

“Assim como Deus destinou os eleitos para a glória, assim 
também, pelo eterno e mui livre propósito da sua vontade, preordenou 
todos os meios conducentes a esse fim; os que, portanto, são eleitos, 
achando-se caídos em Adão, são remidos por Cristo, são eficazmente 
chamados para a fé em Cristo pelo seu Espírito, que opera no tempo 
devido, são justificados, adotados, santificados e guardados pelo seu 
poder por meio da fé salvadora. Além dos eleitos não há nenhum outro 
que seja remido por Cristo, eficazmente chamado, justificado, adotado, 
santificado e salvo.” CFW – Cap. III. Seção VI. 

Os arminianos sustentam que Deus, prevendo desde toda a 
eternidade quem haveria de arrepender-se e crer, elegeu a todos os 
indivíduos para a vida eterna sob a condição de fé e arrependimento, 
assim infalivelmente conhecidos de antemão. 

Os calvinistas sustentam que Deus elegeu certos indivíduos para 
a vida eterna, bem como todos os meios e condições para ela, com base 
em seu soberano beneplácito. Ele os escolheu para a fé e 
arrependimento, e não por causa de sua fé e arrependimento. Que Deus 
escolheu indivíduos para a vida eterna é indispensável. 

“37Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim;  e o que vem a 
mim, de modo nenhum o lançarei fora... 39E a vontade de quem me 



 

enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu;  pelo 
contrário, eu o ressuscitarei no último dia.”. João 6. 37, 39. 

“Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas.” João 
10. 26. 

 

5. Deus garante a nossa salvação. 

Dentro desse aspecto só podemos concluir que uma vez salvo, 
salvo para sempre, porque a salvação é uma obra de Deus e nenhum 
dos seus planos pode ser frustrado. 

Já os nossos irmãos arminianos ensinam que a pessoa pode sim 
cair do estado de graça que ele se encontrava. Uma vez que o ato de 
fé, para a salvação, depende da vontade do homem, há a possibilidade 
de a fé deixar de ser contínua, e assim por sua própria vontade, ele 
pode rejeitar a Deus e voltar-se para seu velho mestre que é Satanás. 

Os calvinistas ensinam que o eleito de Deus nunca poderá perder 
a salvação, porque ela é assegurada pela imutável vontade do Deus 
onipotente. 

Uma vez que nós não temos parte na nossa salvação, pois Deus 
nos elegeu antes mesmo da fundação do mundo, não há razão para o 
homem salvo temer a perda da salvação porque a salvação é obra de 
um Deus imutável que dá aos seus escolhidos de forma gratuita. 

A salvação é obra de Deus. Somos eleitos pelo Pai e temos nossos 
pecados expiados por Cristo. Olha como Paulo diz isso para a igreja de 
Éfeso: “Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem 
abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais 
em Cristo, assim como nos escolheu, nele, antes da fundação do mundo, 
para sermos santos e irrepreensíveis perante ele; e em amor nos 
predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, 
segundo o beneplácito de sua vontade,”. Ef 1. 3-5. 

Sendo a salvação obra de Deus, Paulo ainda afirma aos Filipenses: 
“Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós 
há de completá-la até ao Dia de Cristo Jesus.” Fp 1.6. 

Deus quer realizar, quer completar, e isso quer dizer que Deus 
continuamente completa a nossa salvação até a segunda vinda de 
Cristo onde seremos ressuscitados ou transformados por completo 
para a morada celestial. 

É por isso que Jesus afirma tão categoricamente: “E a vontade de 
quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu; 
pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia.”. João 6. 39. 

Olhando para esses textos tão fortes será que podemos entender 
que alguns dos que são do Pai se perderão?  

É evidente que pelo poder de Deus ele nos manterá salvos até o 
fim. Nada temos de fazer para ganhar a salvação e nada temos de fazer 



 

para mantê-la, pois a salvação é pela graça de Deus, e não pela vontade 
vacilante do homem! 

Jesus ainda diz: “Eu lhes dou a vida eterna; jamais perecerão, e 
ninguém as arrebatará da minha mão.” João 10.28. 

Será que o homem pode se tornar tão arrogante e prepotente ao 
ponto de achar que pode arrancar a sua salvação da mão de Deus? 

 

6. Dois textos difíceis. 

Existem algumas complicações nesta doutrina, pois muitos 
podem dizer que conhecem pessoas que viveram na igreja, caíram em 
pecados e nunca voltaram, morrendo assim nesse estado. 

A) Gálatas 5. 4. 

E alguns até usam textos bíblicos para justificar tal procedimento 
como o texto de Gálatas 5.4: “De Cristo vos desligastes, vós que 
procurais justificar-vos na lei; da graça decaístes.”. 

Essa passagem não está ensinando que um crente pode cair da 
graça, mas que ele possui responsabilidades. Porque muitos ouvem a 
palavra de Deus e não querem a responsabilidade que uma vida cristã 
possui. 

Paulo faz uma afirmação muito severa aqui, se desligar de Cristo 
e cair da graça é dizer que a pessoa vai para o inferno, mesmo tendo 
ouvido falar das maravilhas de Deus. 

Se não perdemos a salvação, por que Paulo está dizendo que os 
Gálatas poderiam ser desligados de Cristo e cair da Graça? 

Ele está dizendo isso de uma perspectiva humana, pois não 
sabemos quem são os verdadeiros escolhidos de Deus, e podemos dizer 
isso certamente se alguma pessoa que um dia se disse Crente deixar a 
fé. 

Podemos concluir que essas pessoas que saíram da igreja e nunca 
mais voltaram que eles não eram eleitos, assim como João nos ensina: 
“Eles saíram de nosso meio; entretanto, não eram dos nossos; porque, 
se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco; todavia, eles 
se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos.” 1 
João 2.19. 

B) Apocalipse 20. 12. 

Outro texto muito usado pelos que defendem a possibilidade de 
se perder a salvação é Apocalipse 20.12 onde diz: “E os mortos foram 
julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos 
livros.”. 

Muitos afirmam que a salvação só estará garantida depois de 
passarmos pelo grande e último julgamento de Deus quando nos 
encontrarmos frente a frente com ele no seu alto e sublime trono. 



 

E assim nossos irmãos afirmam que nesse dia seremos julgados 
segundo as nossas obras e aqueles que não tiverem obras boas para 
mostrar não serão salvos e sim condenados. 

Mas será que é isso mesmo que o texto de Apocalipse 20. 12 fala? 
Vamos ler com calma dos versículos 11 até o versículo 15. 

Quantos livros foram abertos? Diante de qual livro eles foram 
julgados? Diante de qual livro eles foram condenados? 

Foram condenados não pelos livros, mas por não serem achados 
no Livro da Vida 

C) Não temos a garantia de uma vida fácil. 

Essa doutrina também não ensina que teremos uma vida fácil 
aqui na terra.  

Ela só nos ensina que temos a certeza da salvação, pois somos 
propriedades de Deus, selados com seu espírito assim como nos ensina 
Efésios 1. 13-14: “em quem também vós, depois que ouvistes a palavra 
da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, 
fostes selados com o Santo Espírito da promessa; o qual é o penhor da 
nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua 
glória.”. 

Ter certeza da salvação não significa vida sem provação. Tiago 
diz em sua carta no capitulo primeiro nos versículos dois e três: “Meus 
irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias 
provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, 
produz perseverança.”.  

Conhecendo o propósito da provação podemos gozar da 
verdadeira alegria. E o propósito da provação é testar a nossa fé. 

 Assim como Pedro diz em sua carta a provação é como fogo que 
apura o ouro, e ele diz que devemos nos alegrar nas provações: “para 
que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do 
que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, 
glória e honra na revelação de Jesus Cristo;” 1Pedro 1.7. 

É fácil dizer que confiamos em Deus no nosso cotidiano. Quando 
temos todas as coisas sob controle falamos abertamente que temos fé 
em Deus e que confiamos plenamente nele. 

O problema está quando as coisas saem do controle. É nessa hora 
que a sua fé é provada, quando você está sem controle nenhum da 
situação. É na hora da provação que você vai descobrir quem você é. 
Jó estava na mente de Tiago enquanto este escrevia essa carta. Tanto 
que este é o único texto do Novo Testamento que cita Jó pelo nome. Jó 
era considerado homem justo, íntegro e reto, alguém temente a Deus e 
que se apartava do mal. 

Mesmo assim Deus permitiu que Satanás o atingisse em tudo que 
ele tinha, menos em sua vida, e assim ele fez sem piedade acabando 
com toda a sua família, seus empregados e seus bens materiais. Mas 



 

ele permaneceu perfeito, integro e em nada deficiente, produzindo 
perseverança na sua vida. 

Essa atitude fez com que ele se aproximasse mais de Deus. 
Permitindo que a sua vida espiritual fosse amadurecida em todos os 
aspectos, produzindo nele uma alegria verdadeira produzida por Deus. 

E assim, mesmo sendo considerado por Deus homem justo, 
íntegro e reto, depois de tudo que passou pode dizer: “Eu te conhecia 
só de ouvir, mas agora os meus olhos te vêem.”. Jó 42.5 

A provação não tem o objetivo de ver quem vai permanecer salvo 
e quem vai cair, mas de amadurecer a fé dos eleitos, tendo uma vida 
de mais intimidade com Deus. 

Conclusão 

O homem é completamente caído e ele não tem esperança para 
ele. A perseverança dos santos depende da graça irresistível que nos é 
assegurada por que Cristo morreu por nós, e uma vez expiados pelo 
seu sangue, é que a eleição condicional pode chegar aos eleitos. 

Assim podemos ter descanso e paz, pois a boa obra é completada 
por Deus e não por nós. 
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SOLA GRATIA 

Banda Dort 
https://www.youtube.com/watch?v=a1l9vsKkPJk 

 
 
 

Desde o Éden eu pequei 
Teu querer eu desprezei 

Fui rebelde, fugi do Senhor 
 

Tua lei me faz saber 
Que eu devia perecer 

Mas salvaste este vil pecador 
 

Na cruz do Calvário 
Teu sangue verteu 
E agora sou digno 

De ser chamado filho de Deus 
 

Não por obras, não por nada 
Que eu mesmo possa conquistar 

É por graça 
Mediante a fé em ti, Jesus 

 
Não por obras, não por algo 

Por que eu possa me vangloriar 
É por graça, só por graça 

Mediante a fé 
 

Deus provou o seu amor 
Quando eu era pecador 

O Cordeiro perfeito enviou 
 

No perfeito plano seu 
O bom Deus me escolheu 

Vida nova e eterna outorgou 
 

A vida é o Cristo 
Que ressuscitou 

Por isso sou digno  
De ser chamado filho de Deus 



 

 
MARAVILHOSA GRAÇA 

Alessandro Reis 
 
 

 
Maravilhosa graça que perdido me encontrou 
Estando cego pude ver, Cristo me resgatou 

Quando tua graça me tocou, do medo me livrou 
Quão preciosa é pra mim a graça do Senhor 

 
Liberto eu fui de uma prisão 
Meu salvador me resgatou 

Misericórdia e perdão 
Eterno amor e redenção 

 
Deus prometeu o melhor pra mim, e nele esperarei 

Escudo e força ele será enquanto eu viver 
 

Se o meu mundo se acabar e o sol não mais brilhar 
O Deus que um dia me chamou 

Será pra sempre meu 
Será pra sempre meu 
Será pra sempre meu 
Será pra sempre meu 

 



 

 
QUEBRANTADO 

Vineyard 
 
 

 
Eu olho para cruz 
E para cruz eu vou 

Do seu sofrer participar 
Da sua obra vou cantar 

 
Meu Salvador 

Na cruz mostrou 
O amor do Pai 
O justo Deus 

 
Pela cruz, me chamou 

Gentilmente me atraiu e eu 
Sem palavras me aproximo 
Quebrantado por seu amor 

 
Imerecida vida 
De graça recebi 

Por sua cruz 
Da morte me livrou 

 
Trouxe-me a vida 

Eu estava condenado 
Mas agora pela cruz 
Eu fui reconciliado 

 
 
 
 



 

 
ELE É O LEÃO 

NOSSO COMANDANTE 
Adhemar de Campos 

 
 
 

Ele é o Leão da tribo de Judá 
Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou 

Ele é a rocha da nossa vitória 
A nossa força em tempos de fraqueza 

Uma torre em tempos de guerra 
Ó, esperança de Israel! 

 
Nosso comandante é Jesus Cristo 

Maravilhoso, Filho de Deus 
Todo-poderoso, invencível 
Reina sobre a terra e céus. 

 
Salvação pertence ao Senhor 

Dono da minha vida 
Que me fez mais que vencedor. 

 
 
 
 
 
 
 


