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1. ABSTRACT.1 

This study based on the Bible. We are writing to demonstrate 

the error of the doctrines, which preach the overwhelming 

election, total depravity, partiality, transmission of Adam's 

sin for all humanity, election to condemnation, limiting the 

power of the blood of Jesus, predestination to the lake of fire, 

free will and no other rational heresies. 

This paper will demonstrate that God is a sovereign God, 

merciful, loving, and which provided salvation to everyone that 

solve accept salvation without any meaning. 

Preaching that pose other God other than what hown in the 

Bible and salvation with different meaning of what is presented 

in the Bible is PURE Theological fabrication is heretical. 

2. NOTE. 

We recommend that you also use the translation tool: https://translate.google.com.br, so you can 

read and hear this work in their language of preference. Copy and paste within this translator 

and can read and hear in their native language. The translator translates to over a hundred 

different languages. Find the one that suits you. 

3. INTRODUÇÃO. 

Inicialmente dizemos que a necessidade de estudarmos a 

eleição para salvação, a predestinação, a total depravação, o 

pecado original, a graça salvadora, a fé salvadora, a preservação 

da salvação, a resistência do homem a Deus, a soberania de Deus, 

o livre-arbítrio, o poder do sangue expiador de Jesus, a 

obrigação de orarmos sempre, é para trazermos a luz da “bíblia” 

sobre esses assuntos.  

                                                           
1 TRADUÇÃO FEITA PELO GOOGLE TRADUTOR.  

O RESUMO ORIGINAL EM PORTUGUÊS: 

Este estudo tem como fundamento a bíblia. Nós estamos escrevendo para demonstrar o 

erro das doutrinas as quais pregam a eleição irresistível, total depravação, acepção de 

pessoas, transmissão do pecado de Adão para toda a humanidade, eleição para condenação, 

limitação no poder do sangue de Jesus, predestinação ao lago de fogo, inexistência de livre-

arbítrio e outras heresias racionais. 

Neste trabalho será demonstrado que Deus é um Deus soberano, misericordioso, amoroso, 

e que disponibilizou a salvação a todo aquele que resolver aceitar a salvação sem acepção 

alguma.  

Pregações que apresentam outro tipo de Deus diferente do que é mostrado nas sagradas 

escrituras e uma salvação com acepção de pessoas, É PURA INVENCIONICE TEOLÓGICA E HERÉTICA. 

https://translate.google.com.br/
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Os assuntos aqui tratados estão, dentro das igrejas, 

robustamente revestidos de muita razão teológica e herética. Por 

estarem contrários ao que ensina a palavra de Deus estaremos 

combatendo tais ensinos humanos. 

Quando alguém combate as teologias, “as filosofias 

religiosas”, expondo suas práticas teóricas, acabam por propagar 

as doutrinas as quais se esforçava para condenar. Com a difusão 

de razão humana corre sério risco de levar a derrocada muitos 

incautos que já estejam influenciados por heresias e apostasias. 

 Infelizmente, não temos como deixar de estudar certos 

assuntos, por serem importantíssimos para uma vida de fé que 

resulte em salvação. Por isso, mesmo com os riscos para alguns 

neófitos, não há como deixar de estudar tudo e reter o bem, EM 

BENEFÍCIOS DO CORPO DE CRISTO.  

A própria bíblia manda examinarmos “tudo” e reter o bem. 

Deus nos manda julgar tudo, “somente não podemos julgar as 

pessoas”.2 

Numa guerra, e principalmente na guerra espiritual, devemos 

conhecer muito bem o inimigo, suas informações heréticas, e suas 

táticas voltadas para desorientar o povo de Deus.  

Mesmo o inimigo não prevalecendo totalmente sobre a igreja, 

mesmo assim, sem o conhecimento, o mais completo possível de 

tudo, seremos enganados, e vencidos, em muitas batalhas.  

Aos servos não cabe à cegueira de conhecimento por opção de 

vida. Na vida dos servos não é permitido nos alhearmos dos 

assuntos aqui expostos e outros tantos, mormente na vida de quem 

tem a função ministerial de ensinar o caminho do Senhor.  

Não podemos abraçar a SÍNDROME DO AVESTRUZ. Não podemos 

enfiar a cabeça na areia, e nos negarmos a conhecer a realidade 

caótica instalada nos ensinamentos contrários à bíblia, e mesmo 

assim, reinante no meio cristão.  

                                                           
2 DEVEMOS JULGAR COISAS. O PRÓPRIO EXERCÍCIO DO LIVRE-ARBÍTRIO É O USO CONTINUO DE 
JULGAMENTO/ESCOLHAS do que podemos FAZER, OU NÃO devemos FAZER: 

 
 LUCAS 6:37 Não julgueis, e não sereis julgados; não condeneis, e não sereis condenados; soltai, e 

soltar-vos-ão; 

 I TESSALONICENSES 5:21 Examinai tudo. Retende o bem. 
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Afirmamos isto porque, o inimigo e seus ensinos maléficos 

não irão retirara-se, apenas, por nos negarmos a conhecer o que 

o adversário está fazendo para matar, roubar e destruir a vida 

dos cristãos, e a credibilidade da bíblia. 

Muitos cristãos se põem a reproduzir ensinos anátemas, e não 

mais a pura doutrina da bíblia. Fazem isto, por não conhecerem a 

origem, nem o conteúdo, daquilo que estão reproduzindo como se 

fosse a palavra de Deus. 

A bíblia nos ensina que devemos RESISTIR ao maligno3 e ele 

se retirará. Devemos resistir ao inimigo combatendo o exército 

de mentiras propagadas pelo maligno, disfarçadas de ensinos 

religiosos.  

A palavra do Senhor mostra que devemos nos opor a tudo que 

venha do reino das trevas.  

Não há como nós resistirmos ao inimigo ignorando a multidão 

de ensinos heréticos difundidos por ele, no mundo cristão e 

religioso como um todo. Como combater o inimigo se não soubermos 

qual é o veneno que ele está disseminando no meio cristão, e no 

mundo inteiro? 

Desconhecendo a verdade bíblica não saberíamos qual é o 

antídoto “bíblico” a ser usado para combater as peçonhas do 

inimigo de nossas vidas.  

Muitos acham que tem um conhecimento bíblico genuíno sem 

contaminação, sem influência da nuvem de poeira teológica, e das 

doutrinas de demônio, que pairam sobre o mundo.  

Muitos acham que seria possível alguém NÃO se contaminar com 

o lixo teológico, sem saber quem ele é, e onde está depositado o 

esterco religioso racional.  

Por causa da atitude de ignorância voluntária acabam 

participando da panela cheia de versículos bíblicos misturado 

com o veneno mortal das teologias racionais, e de doutrinas 

demoníacas. 

Por exemplo: Tem muitos e bons ministros ensinando o lixo 

da: 

                                                           
3 TIAGO 4:7... Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. 
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 Heresia do arrebatamento secreto 4 o qual ocorreria 

antes do fim da grande Tribulação; 

 Heresia de Eleição e predestinação de apenas alguns 

para a salvação, restando aos demais uma eleição para 

condenação ao lago de fogo, por pura soberania e 

vontade de Deus;  

 Heresia de uma fé que seria dada a poucos eleitos para 

salvação. Uma fé que seria negada, por Deus, a muitos 

outros não eleitos para a salvação; 

 Heresia do pecado original de Adão que seria 

retransmitido biologicamente, para todos os humanos. 

Essa apostasia vem sendo ensinada desde o II / III 

século da era cristã; 

 Heresia de um “sequestro” de salvos ao som da quarta 

trombeta. 

 ... Etc. 

 Não queremos, e não podemos trazer palavras grosseiras de 

juízo condenatório a ninguém,5 como vemos por aí quando se trata 

desses assuntos.  

Não estamos aqui para atacar os servos alheio. Este estudo 

não é para fazer um festival de “SIBOLETES”.6 Também não é para 

pregar mais ‘razão’ humana, por isso, estamos usando muitos 

versículos para fundamentar na bíblia tudo que estará sendo 

ensinado.  

                                                           
4 Para maiores detalhes sobre o arrebatamento do corpo de Cristo, leia nossos trabalhos: 

“ARREBATAMENTO SERA DEPOIS DA GRANDE TRIBULACAO CORRIGINDO O ERRO DOS SECULOS”, “ASSUNTOS 

ESCLARECEDORES CORRELACIONADOS COM O MARANATA DE JESUS”, “A PRETRIBULACAO E PORQUE HA UM SO 

CORPO  DE CRISTO E UM SO ARREBATAMENTO”, “A ESCATOLOGIA ABC CONTRA UM ARREBATAMENTO ANTES DA 

GRANDE TRIBULACAO”, ” AS MUDANCAS NA PROFECIA DO APOCALIPSE FEITAS PELO ARREBATAMENTO 

PRETRIBULACIONAL”.  

5 PROVÉRBIOS 16:21... A doçura dos lábios aumentará o ensino; 
 
6 MAIORES DETALHES SOBRE disputas de CRISTÃO CONTRA CRISTÃO LEIA NOSSO TRABALHO: “OS 
SIBOLETES AS DISPUTAS ENTRE SERVOS”.  
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Saiba você que muitos tomam o caminho da agressão, do 

julgamento de pessoas, da grosseria, e de outras obras da carne7 

para defender suas teses antibíblicas, sobre os assuntos listados 

no início deste estudo.  

Os assuntos aqui debatidos, tão importantes e sérios, são 

tratados com muito descaso no meio cristão, com muita razão 

teológica sem fundamento na palavra de Deus. 

O que é pregado e defendido, de muitas maneiras, sobre os 

assuntos abordados neste trabalho não é encontrado na bíblia, da 

forma que tem sido ensinado por muitos teólogos, e outros 

difusores de ensinos religiosos cristãos.  

Por tudo isso, podemos dizer, sem erro, que a maioria das 

pregações, sobre as matérias aqui tratadas, não é fonte de vida, 

não é doutrina bíblica pura, não é doutrina de Jesus.8 São 

                                                           
7 GÁLATAS 5:19-21 Porque as obras da carne são manifestas, as quais são: adultério, prostituição, impureza, lascívia, 20 

Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, 21 Invejas, homicídios, bebedices, 

glutonarias, e coisas semelhantes a estas, ... 

 
8 DOUTRINA DE JESUS. 
 

 JOÃO 7:16 Jesus lhes respondeu, e disse: A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou; 

 ATOS 2:42 E perseveravam na doutrina dos apóstolos, ...; 

 TITO 1:9 Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com 

a sã doutrina, como para convencer os contra dizentes. 
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doutrinas de duas categorias, no dizer da bíblia: DOUTRINAS DE 

HOMENS 9 ou DOUTRINAS DE DEMÔNIOS.10  

Não basta julgar os erros teológicos a luz da bíblia. O 

recurso para alcançarmos uma vida efetivamente espiritual é 

abandonar os muitos ensinos racional-teológicos e até demoníacas, 

e passarmos a viver da palavra do Senhor. 

É extremamente importante usar a bíblia para avaliar todo 

tipo de ensino religioso, para podermos identificar e condenar 

as heresias. É preciso conhecer e abandonar os ensinos 

pervertidos, ensinos contrários à verdadeira palavra de Deus.  

Não podemos tomar a forma do mundo herético, e continuar 

achando que Deus ainda estará conosco. Faz-se imperioso conhecer 

e condenar as heresias, e por fim abandoná-las, se as tivermos 

vivendo. 

Devemos fazer como o apóstolo Paulo fez com o ensino racional 

que recebeu. Devemos lançar fora o esterco/a escória do ensino 

racional, e nos apegarmos inteiramente à bíblia.  

Posicionamo-nos a favor da palavra de Jesus, como fonte única 

de edificação espiritual. Porque o ensino tradicional e humano é 

fonte de morte espiritual. 

                                                           
9 DOUTRINAS HUMANAS. 

  
 MATEUS 15:9 Mas, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens; 

 MATEUS 16:12... Que se guardassem do fermento... Da doutrina dos fariseus; 

 MARCOS 7:7 Em vão, porém, me honram, Ensinando doutrinas que são mandamentos de homens; 

 EFÉSIOS 4:14 Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, 

pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente; 

 II PEDRO 2:1 E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que 

introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si, 

mesmos, repentina perdição; 

 GÁLATAS 5:19-20 Porque as obras da carne são manifestas, as quais são:..., heresias; 

 HEBREUS 13:9 Não vos deixem levar em redor por doutrinas várias e estranhas,...; 

 I TIMÓTEO 4:3 Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina; mas, tendo comichão nos 

ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. 

 
10 DOUTRINA DE DEMÔNIOS: 
 

 I TIMÓTEO 4:1 Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, 

dando ouvidos a espíritos enganadores, e a doutrinas de demônios. 
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FUNDAMENTO BÍBLICO DANDO HONRA A PALAVRA DE JESUS, E NÃO AO 

CONHECIMENTO HUMANO: 

 FILIPENSES 3:7-8 Mas o que para mim era ganho reputei-o perda por Cristo. 8 

E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do 

conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor; pelo qual sofri a perda de todas estas 

coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. 
 

O principal problema encontrado quando nós voltamos para a 

bíblia é que: Todos se acham PREGADORES DA REVELAÇÃO da palavra 

de Deus, da sã doutrina bíblica, do CONHECIMENTO GENUÍNO DA 

PALAVRA DE DEUS.  

Todavia, ao conferirmos variados ensinos com a bíblia 

percebe-se a desconexão, a contrariedade, de tais doutrinas, com 

a palavra de Deus.  

Todos deveriam saber que “um ensino que ignora, desrespeita, 

anula, contradiz, atropela, o que está posto na bíblia NÃO É 

REVELAÇÃO”, “NÃO É SÃ DOUTRINA BÍBLICA” é fermento racional e 

maligno.  

Não podemos usar indiscriminadamente o termo: “a letra mata” 

para justificar discernimento sem fundamento bíblico. O próprio 

termo “a letra mata” pode está matando aqueles que ignoram toda 

a bíblia em busca de um pseudoconhecimento revelado para o qual 

a bíblia não dar sustentação, por ser invenção teológica 

contraria a bíblia.  

Outro importante problema encontrado quando voltamos para a 

bíblia, no meio evangélico, é a RESISTÊNCIA EM VOLTARMOS A VIVER 

SOMENTE DO QUE A BÍBLIA ENSINA.  

Para não dizer que ninguém abandona o erro, dizemos: 

Pouquíssimos são os que admitem seus próprios equívocos em 

relação à palavra de Deus. Menos ainda são aqueles que abandonam 

as tradições religiosas e errôneas, e volta a viver segundo a 

bíblia. 

Um religioso tem mais dificuldade de deixar o seu erro 

teológico tradicional do que uma pessoa do mundo tem para deixar 

o mundanismo. Isso se deve à dificuldade de enxergar o erro, ou, 

pior, devido à vaidade, (o orgulho), não admitem que esteja 

ensinando heresias ao povo do Senhor, mesmo cientes do erro 

daquilo que estão pregando. 
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Fazem isso com desculpas do tipo: “O que vão pensar de mim”, 

“o que vão dizer da minha religião”, “está errado, mas a igreja 

está crescendo mesmo assim”, “sempre foi assim”, “aprendi isso 

do importante pregador – esquecem que devemos aprender do 

Senhor”... Através destas desculpas e de outras formas 

assemelhadas se negam a admitir e corrigir os erros nos ensinos 

ministrados.  

Esquecemos, muitas vezes, que as quedas, os desvios, frente 

à palavra de Deus, sempre fizeram, fazem, e farão parte dos 

homens, e também do povo do Senhor, pois também somos humanos.  

Uma grande quantidade de servos não veem, ou se negam a 

admitir, que a reforma, a purificação, o expurgar das 

“ESTRANGEIRICES” 11 sempre foi necessário para renovar o povo. 

Vemos a retirada de ensinos humanos do meio do povo do Senhor 

tanto no velho12 como no novo testamento.13  

NÃO PODEMOS ACHAR QUE APENAS os outros erram, e que nós 

sejamos sempre cumpridores da palavra de Deus.  

Somos tão falhos quanto eles foram, e também, quão falhos 

serão aqueles que virão depois da nossa passagem para a 

eternidade.  

Confessar o erro e voltar para a palavra de Deus sempre foi, 

e sempre será, necessário quando nos desviamos de viver a palavra 

do Senhor.  

Arrepender faz parte do caminhar do povo de Deus. INSISTIR 

no descumprimento da palavra de Deus é o que não deve ser admitido 

na vida de um servo de Cristo.  

Arrepender do erro e abandona-lo nos levará a obter o perdão, 

a alcançar o renovo que tanto necessitamos diariamente.  

                                                           
11 NEEMIAS 13:30 Assim os limpei de todo o estrangeiro,... 

 
12 EXEMPLOS DE ALGUNS DESVIOS DO HOMEM: 

 
 NEEMIAS 13:7 De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os 

juízos, que ordenaste...;  

 NEEMIAS 13: 9 E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os cumprireis; então, ainda 

que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido 

para ali fazer habitar o meu nome. 

 
13 ATOS 15:24 Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras, e transtornaram 

as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado mandamento. 
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O CAIR/TROPEÇAR é próprio de todos os HOMENS14 e LEVANTAR os 

servos é ato misericordioso de DEUS. 

Muitas vezes, quando identificados às falhas continua-se com 

elas, e partem contra quem as identificou. Por isso, os erros no 

viver fora dos ensinos da bíblia estão por aí há vários séculos, 

e, infelizmente, as mentiras racionais, as doutrinas demoníacas, 

e continuarão sendo propagados no meio cristão, como se fossem 

“doutrinas da bíblia”.  

Muitos preferem continuar no erro teológico a assumir o 

acerto e fazermos a reforma, trazer a adequação do ensino à 

palavra de Deus, como fizeram os apóstolos, no caso descrito no 

livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15. 

Alguns cristãos, seguidores de ensinos heréticos, foram 

severamente perseguidos, muito mais, por terem identificado erros 

nos ensinos de outros teóricos da fé, do que pela solução racional 

que apresentaram para tais erros de entendimento das doutrinas 

da bíblia. Exemplos de erros: Calvinistas versus Arminianos; 

Luteranos versus igreja romana... 

Hoje as afrontas não deixaram de ser usadas para proteger as 

teologias antibíblicas reinantes em todo meio cristão.  

Não somos filiados a ensinos teológicos, pois eles 

corromperam o entendimento da bíblia, com suas teologias 

racionais. A maioria dos ensinos teológicos são teorias criadas 

por crentes, ou importadas das religiões tradicionais.  

Aqui, iremos mostrar os erros teológicos de vários teólogos 

famosos, e de seus seguidores. 

Faremos isso não para ridicularizar a ninguém, mas para 

demonstrar que as teologias diversas sem base bíblica não podem 

                                                           
14 O CAIR E TROPEÇAR São PRÓPRIOS DA NATUREZA HUMANA: 

 PROVÉRBIOS 24:16 Porque sete vezes cairá o justo, e se levantará; 

 LUCAS 17:14 E, se pecar contra ti sete vezes no dia, e sete vezes no dia vier ter contigo, dizendo: Arrependo-me; 

perdoa-lhe; 

 ROMANOS 11:11 Digo, pois: Porventura tropeçaram, para que caíssem?..., mas pela sua queda..., para 

incitá-los à emulação; 

 TIAGO 3:2 Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra,... 
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tomar o lugar do pensamento de Deus, no coração dos servos do 

Senhor.  

Desconstruiremos os erros teológicos racionais 

contraditórios, para recolocar, novamente, no viver do cristão, 

a bíblia, a dona EXCELÊNCIA em matéria de salvação.  

A bíblia deve estar no centro do andar por fé, daqueles que 

querem ter vida eterna com Deus. 

A bíblia é sabedoria e poder de Deus, enquanto a teologia é 

sabedoria humana sem poder espiritual alguma, a não ser “poder” 

para embaraçar, atrapalhar, trazer heresias, e finalmente matar 

muitos cristãos. 

Temos que proclamar a salvação, como bons despenseiros, mas 

segundo a PALAVRA de DEUS, e nunca por artifícios, ou sabedoria 

teológica e humana.15 

Sabemos que ninguém será liberto do pecado e da 

religiosidade racional, por conhecer erros, ou acertos 

teológicos, ou filosóficos, de quem quer que seja.  

Posicionamo-nos dessa forma porque as obras do raciocino 

humano não libertam a ninguém, ao contrário, aprisionam o homem 

longe de Deus.16  

                                                           
15 DEVEMOS ANUNCIAR A PALAVRA COMO ELA ENSINA: 

 I PEDRO 4:10 Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça 

de Deus. 11 Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus;... Para que em tudo Deus seja glorificado por 

Jesus Cristo, a quem pertence à glória e poder para todo o sempre; 

 II CORÍNTIOS 2:17 Porque não somos falsificadores da palavra de Deus, como tantos outros, mas é 

como sinceridade, é DA PARTE DE Deus que, em Cristo, falamos; 

 I CORÍNTIOS 2:4 A minha linguagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de 

sabedoria, mas em demonstração do Espírito... 

 I CORÍNTIOS 2:11-13... Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. 12 Mas 

nós não recebemos o espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que 

nos é dado gratuitamente por Deus. 13 As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, 

mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais; 

 I CORÍNTIOS 1:17 Porque Cristo... Enviou-me... Para pregar o evangelho; NÃO EM SABEDORIA DE 

PALAVRAS, para não se tornar vá a cruz de Cristo; 

 I CORÍNTIOS 3:4,5 E é por Cristo que temos tal confiança em Deus; 5 NÃO QUE SEJAMOS CAPAZES, 

POR NÓS, DE PENSAR ALGUMA COISA, como de nos mesmos; MAS A NOSSA CAPACIDADE VEM 

DE CRISTO. 

16 COLOSSENSES 2:8 Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, 

segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. 
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Concluímos que, no tocante a Deus e seus mistérios, o 

caminho desenvolvido pelo pensamento humano é caminho de 

rebeldia, morte e de juízo.17  

Uma fé genuína não pode ter como fundamento as 

teologias humanas, e heréticas, de quem quer que seja. 

A verdadeira fé salvadora deve ter como base a bíblia a qual 

é sabedoria de Deus. Somente a bíblia é apta para nos conduzir 

no caminho da salvação.18  

A fé salvadora vem de Jesus, não é fruto da razão humana. A 

Fé que conduz para a salvação não é uma faculdade racional, não 

é uma capacidade de compreender, ponderar, julgar segundo 

raciocínio humano.  

A Fé é uma benção derramada por Deus, através do Espírito de 

Deus que foi derramado sobre toda a carne. O Senhor Jesus chegou 

a ensinar que devemos orar pedindo fé que receberíamos. 

A fé está disponível para quem quiser ter fé. O Espírito de 

fé o qual foi derramado sobre toda a carne, VOCACIONA O HOMEM 

PARA TER UM ENCONTRO COM DEUS.  

O derramar do Espírito sobre toda carne não é o mesmo que um 

batismo coletivo com o Espírito Santo.19  

O derrame do Espírito é sobre “TODA CARNE”, indistintamente, 

é uma ação geral, global, para atrair os humanos para à vida 

eterna com Jesus.  

FUNDAMENTO BÍBLICO DEMONSTRANDO QUE O ESPÍRITO SANTO O QUAL FOI 

DERRAMANDO É O MESMO ESPÍRITO SANTO DE FÉ que foi DADO POR JESUS 

através do batismo com o Espírito santo: 

 JOEL 2:28 E há de ser que, depois derramarei o meu Espírito 

sobre toda a carne,...; c/c 

                                                           
17 A MENTE DO HOMEM SEM A AJUDA DO ESPÍRITO SANTO NÃO PODE ALCAÇAR A DEUS. 

 ISAÍAS 65:2 Estendi as minhas mãos o dia todo a um povo rebelde, que anda por caminho, que não é bom, 

após os seus pensamentos;  

 JEREMIAS 6:19 Ouve tu, ó terra! Eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus 

pensamentos; porque não estão atentos às minhas palavras, e rejeitam a minha lei. 

 
18 I CORÍNTIOS 2:5 Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 

 
19 PARA MAIS DETALHE SOBRE BATISMO COM O ESPÍRITO SANTO LEI NOSSO TRABALHO: “BATISMO COM O 
ESPÍRITO SANTO.” 
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(Aqui é uma ação do Espírito Santo de forma mais geral, mais distante, 

menos intensa, “sobre toda a carne”). 

 

O “derrame” do Espírito sobre “TODOS” é uma ação geral para poder 

atrair/vocacionar o pecador levando-o até o Salvador.  

No derrame geral, o Espírito Santo aguça a razão dando ao homem 

mais interesse pelo reino espiritual, induzindo o homem a abandonar o 

viver só pela razão, neste reino, e passar a buscar a Deus e seu reino 

celestial. 

Na ação geral, do Espírito Santo, o homem ainda vive pela razão, 

pelo seu livre-arbítrio, em prol das coisas da carne, do presente reino 

terreno. 

 JOÃO 12:30,32 Respondeu Jesus, e disse:... 32 E eu, quando for levantado 

da terra, 20 “TODOS” atrairei a mim; c/c 

 

 APOCALIPSE 3:20 Eis que estou à porta, e bato; se alguém ouvir a minha 

voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo; c/c 

 

 ISAÍAS 55:6 Buscai ao SENHOR enquanto se pode achar, invocai-o 

enquanto está perto; 

 II CORÍNTIOS 4:13 E temos, portanto, o mesmo Espírito 

de fé, ... C/C 

 

 LUCAS 3:16...Vem Aquele que é mais poderoso do que eu, ...; Esse vos 

batizará com o Espírito Santo... 
 

(Aqui vemos uma ação intenso-íntima do Espírito Santo de forma 

unipessoal/individual ”no coração de todos os servos de 

Jesus”). 
 

O “batismo” com o Espírito Santo é uma ação íntimo-interna 

para proporcionar o guiar dos servos pelo Caminho da Vida, para 

levar os servos a andarem por fé, e não mais pela razão.  

                                                           
20 JOÃO 12:33 Dizia isto, significando de que morte havia de morrer. 
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Aqui, os servos abandonaram o VIVER pela sua própria cabeça 

racional e passaram a andar guiados pelo “cabeça”/”governo” de 

Jesus, através do Espírito Santo, em busca de um reino celestial. 

O BATISMO com o Espírito Santo é PESSOAL/INDIVIDUAL, é um 

selo, um testemunho, que comprova que tal pessoa pertence a 

Deus.21  

O batismo com o Espírito Santo é feito por JESUS, e é somente 

sobre aquele que CRER em Jesus, QUE TENHA ACEITADO AO SENHOR COMO 

SEU SALVADOR pessoal. 

Pois bem, saiamos do prefácio e vamos adiante, remexendo as 

questões teológicas, as quais têm aprisionado e matado muitos 

cristãos.  

Antes de adentramos no cerne das questões, em foco neste 

trabalho, iremos ver alguns itens necessários para um bom 

entendimento dos temas centrais deste estudo. 

A seguir falaremos sobre algumas características, ou 

atributos pelos quais Deus se faz conhecer. 

4. EXISTEM ATRIBUTOS BÍBLICOS DO SOBERANO DEUS? 

RESPOSTA: SIM. Deus se faz conhecer pela forma como Ele age.  

Os atributos aqui apresentados não são os únicos. 

Apresentaremos alguns atributos de Deus os quais são importantes 

para entendermos melhor os TEMAS tratados neste estudo.  

Estudar alguns atributos de Deus se faz necessário visto que 

os ensinos teológicos heréticos constantemente atropelam o agir 

de Deus, dando ao Senhor um “proceder” incompatível com o Deus 

apresentado nas sagradas escrituras.  

Perceber o desrespeito à forma de ser do Senhor, apresentada 

na bíblia, é uma forma eficiente para descobrirmos os erros dos 

ensinos por muitos apresentados. 

VEJAMOS ALGUNS ATRIBUTOS DO único DEUS SOBERANO: 

 O SENHOR DEUS é: Constante, imutável. 

 TIAGO 1:17... Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra 

de variação; 

                                                           
21 ATOS 15:8 E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também 

a nós; 
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 MALAQUIAS 3:6 Porque Eu, o SENHOR, não mudo; ... 
 

 O SENHOR DEUS é: Misericordioso. 
 

 SALMO 78:38 Ele, porém, que é misericordioso, perdoou a sua 

iniquidade; e não os destruiu, antes muitas vezes desviou deles o seu furor, e 

não despertou toda a sua ira. 
 

 O SENHOR DEUS é: Eterno. 
 

 SALMO 90:2 Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra 

e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. 
 

 O SENHOR DEUS é: Fiel. 
 

 DEUTERONÔMIO 7:9 Saberás, pois, que o SENHOR teu Deus, ele é Deus, 

o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até mil gerações aos que o 

amam e guardam os seus mandamentos. 

 

 O SENHOR DEUS é: Justo. 
 

 DEUTERONÔMIO 32:4 Ele é a Rocha, cuja obra é perfeita, porque todos 

os seus caminhos justos são; Deus é a verdade, e não há nele injustiça; 

justo e reto é; 

 SALMO 7:9... Pois tu, ó justo Deus, ... 

 

 O SENHOR DEUS é: Perdoador. 

 ÊXODO 34:7 Que guarda a beneficência em milhares; que perdoa a 

iniquidade, e a transgressão e o pecado; ...; 
 

 NÚMEROS 14:18 O SENHOR é longânime, e grande em 

misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ...;  
 

 MIQUEIAS 7:18 Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade, 

e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? 

Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. 
 

 O SENHOR DEUS é: Amoroso, bondoso para com todos. Deus 
amou o mundo todo e não apenas algumas pessoas. 
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  JOÃO 3:16 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; 
  

 SALMO 103:8 Misericordioso e piedoso é o SENHOR; longânime 

e grande em benignidade; 
 

 NEEMIAS 9:17 E recusaram ouvir-te, e não se lembraram das tuas maravilhas, 

que lhes fizeste, e endureceram a sua cerviz e, na sua rebelião, levantaram um 

capitão, a fim de voltarem para a sua servidão; porém tu, ó Deus 

perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te, e 

grande em beneficência, tu não os desamparaste. 

 

 O SENHOR DEUS: Não peca. 
 

 JOÃO 8:46 Quem dentre vós me convence de pecado? ...; 

 

 HEBREUS 4:15 Porque não temos um sumo sacerdote que não possa 

compadecer-se das nossas fraquezas; porém, um que, como nós, em tudo foi 

tentado, mas sem pecado; 

 

 II CRÔNICAS 19:7...Porque não há no SENHOR nosso Deus iniquidade... 
 

 O SENHOR DEUS: Não é mentiroso. 

 NÚMEROS 23:19 Deus não é homem, para que minta...; 

 HEBREUS 6:18 Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é 

impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que 

pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta; 

 TITO 1:2 Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode 

mentir, ... 

 

 O SENHOR DEUS: Cumpre sua palavra. 
 

 JEREMIAS 1:12 E disse-me o SENHOR: Viste bem; porque eu velo sobre 

a minha palavra para cumpri-la. 
 

 O SENHOR DEUS é: Soberano.  
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 II CRÔNICAS 20:6 E disse: Ah! SENHOR Deus de nossos pais, porventura 

não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das 

nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa 

resistir. 
 

 O SENHOR DEUS: Não faz acepção de pessoas. 
 

 DEUTERONÔMIO 10:17 Pois o SENHOR vosso Deus é o Deus dos deuses, e o 

Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz 

acepção de pessoas, nem aceita recompensas; 

 II CRÔNICAS 19:7... Porque não há no SENHOR nosso Deus... 

Acepção de pessoas; 

 ATOS 10:34 E, abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus 

não faz acepção de pessoas; 

 ROMANOS 2:11 Porque, para com Deus, não há acepção de 

pessoas;  

 JÓ 36:5 Eis que Deus é mui grande, contudo a ninguém 

despreza; 

 EFÉSIOS 6:9.... Sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que 

para com Ele não há acepção de pessoas. 

 

 O SENHOR DEUS: Dar a cada um segundo suas obras. 

 

 MATEUS 16:27 Porque o Filho do homem virá na glória de seu Pai, com os 

seus anjos; e então dará a cada um segundo as suas obras; 

 

 ROMANOS 2:6-8 O qual recompensará cada um segundo as 

suas obras; a saber: 7 A vida eterna aos que, com perseverança em fazer 

bem, procuram glória, honra e incorrupção; 8 Mas a indignação e a ira aos que 

são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade; 9 

Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal; 

primeiramente do judeu e também do grego; 
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 O SENHOR DEUS é: Onisciente. 

 

 HEBREUS 4:13 E não há criatura alguma encoberta diante dele; antes 

todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com 

quem temos de tratar; 

 

 SALMO 139:1-4 SENHOR, tu me sondaste, e me conheces. 2 Tu sabes o meu 

assentar e o meu levantar; de longe entendes o meu pensamento. 3 Cercas o meu 

andar, e o meu deitar; e conheces todos os meus caminhos. 4 Não 

havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó SENHOR, tudo 

conheces. 
 

 Etc... 

Veremos a seguir um pouco mais sobre a onisciência de Deus. 

5. DEUS É ONISCIENTE? ELE SABE DE TODAS AS COISAS? 

RESPOSTA: SIM. DEUS SABE DE TUDO. Ele conhece todos os nossos 

caminhos. Deus sabe de todas as coisas.  

Deus simplesmente sabe tudo o que vai ocorrer. Deus não fica 

correndo atrás das mudanças e variações que vão ocorre na 

existência e no reino das criaturas.  

O homem é uma criatura livre e pode modificar/arrepender de 

UM ato/caminho e tomar outro rumo.  

Independentemente de quais sejam as modificações no proceder 

que o homem venha a fazer, Deus já sabe o fato resultante de 

tudo.  

Deus sabe de todos os caminhos que cada criatura irá trilhar.  

O homem/criatura vive livremente a sua vida. Nenhum ser 

humano vive por uma determinação estática de Deus.  

Deus não impõe o caminho de cada ser vivo irá viver, muito 

embora Deus conheça os fatos/atos de todos.  

A onisciência é o fato de Deus saber de tudo, conhecer tudo. 

Onisciência não é conhecer tudo porque o Senhor teria previamente 

predeterminado todos os atos e fatos na existência de suas 

criaturas. 

A SEGUIR ALGUMAS REFERÊNCIAS SOBRE ONISCIÊNCIA DIVINA: 
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 ISAÍAS 41:26 Quem anunciou isto desde o princípio, para que o 

possamos saber, ou desde antes, para que digamos: Justo é? ...; 

 HEBREUS 4:13 E não há criatura alguma encoberta diante dele; 

antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele 

com quem temos de tratar; 

 
 EZEQUIEL 11:5 Caiu, pois, sobre mim o Espírito do SENHOR, e disse-me: 

Fala: Assim diz o SENHOR: Assim haveis falado, ó casa de Israel, 

porque, quanto às coisas que vos sobem ao espírito, eu as 

conheço; 
 

 JOÃO 21:17 Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão 

entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, 

tu sabes tudo; tu sabes que eu te amo...; 

 

 I JOÃO 3:20 Sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do 

que o nosso coração, e conhece todas as coisas;  
 

 ISAIAS 42 :9 Eis que as primeiras coisas já se cumpriram, e as 

novas eu vos anuncio, e, antes que venham à luz, vô-las faço 

ouvir; 
 

 ISAIAS 46:9-10... Deus, ... (10) Que anuncio o fim desde o 

princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não 

sucederam; ...; 
 

 ATOS 15: 18 Conhecidas são a Deus, desde o princípio do 

mundo, todas as suas obras...; 
 

 SALMO 139:2-4 Tu conheces o meu assentar e o meu levantar: de 

longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar, e o meu 

deitar; e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma 

palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces; 
 

 ROMANOS 4:17...A saber, Deus, ..., chama as coisas que não são 

como se já fossem. 

Deus sempre soube que Jesus Iria à cruz para salvar os 

pecadores. Aliás, esse foi o plano de Deus, (Pai, Filho e Espírito 
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Santo). 

O sacrifício de morte de Jesus é algo tremendamente sério. 

Por isso, Deus criou “figuras”, “sombras proféticas” do projeto 

de salvação, do planejamento passo-a-passo para salvação do 

homem, através de Jesus.22  

A lei é “uma ampla profecia”, repleta de figuras 

representativas do cordeiro de Deus.  

Pois bem, Deus o tempo todo tem batido à porta do coração do 

homem através de sinais, prodígios e maravilhas.  

Deus faz diversos tipos de sinais, individuais e gerais. 

Inclusive os sinais do princípio das dores, e fará os sinais 

durante a grande tribulação. Deus faz tudo isso para dar ao homem 

a oportunidade de crer, e aceitar o projeto salvador ofertado de 

graça por Jesus.  

Para salvar o homem Deus fez um arsenal de recursos com o 

fim de viabilizar a salvação. Exemplo disso: oração, jejum, 

louvor, batismo com o Espírito Santo, o corpo de Cristo, os dons 

espirituais, santificação, as sagradas escrituras, os milagres, 

as maravilhas, o livre acesso a presença de Deus pelo sangue de 

Jesus, ... 

Porém, mesmo com toda a insistência, e até com o sacrifício 

de Jesus, poucos tem se dado por avisado sobre a seriedade do 

lago de fogo, por isso rejeitam a salvação ofertada por Deus. 

Deus, por sua onisciência, desde o princípio, sabe quem irá 

crer em Jesus, e ser salvo. Todavia, o seu “saber/onisciência” 

não é porque Ele “trabalha”, ou “interfere”, irresistivelmente 

para garantir que uns sejam salvos, e outros sejam impedidos de 

serem salvos.  

Porque Deus disponibilizou a salvação para todos vemos que 

o Senhor é bom e justo para com todos. A todos o Pai celestial 

dá a oportunidade de ser salvo do lago de fogo eterno, através 

de Jesus. Deus fez assim para cumprir o seu atributo de bondade 

e justiça, para com todos. 

Entretanto, para quem rejeita a salvação há outro lugar 

                                                           
22 COLOSSENSES 2:16,17 Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, 

ou da lua nova, ou dos sábados, 17 Que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. 
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previamente preparado, o lago de fogo.  

Quem não quer ser livre do lago de fogo ficará no lago de 

fogo por sua própria escolha, e não por vontade ou imposição de 

Deus. 

Todos, desde Adão e Eva, continuam a ter oportunidade de 

“ouvir” a voz de Deus. Todos têm livre-arbítrio, liberdade, para 

escolher o que quer que Deus lhes faça.  

O homem não tem poder/condição de “si” salvar. No entanto, 

ele tem liberdade para aceitar ser salvo por Deus, que quer muito 

salvar a todos os homens do lago de fogo eterno.  

Muitos confundem o saber que Deus tem de todos e de tudo com 

uma IMPOSIÇÃO IRRESISTÍVEL, uma prefixação, de tudo que vai 

ocorrer em tudo, e em todas as pessoas, irresistivelmente imposta 

por DEUS.  

Onisciência é atributo de Deus. Porém, tirania, injustiça, 

acepção de pessoas NÃO FAZEM PARTE DO AGIR de Deus, nem dos seus 

atributos.  

Deus sabe que um homem irá viver isso, ou aquilo outro,23 sem 

ter imposto o que tal homem irá viver.  

Deus sabe de tudo, mas não é o Senhor quem PREDETERMINA O 
QUE CADA SER HUMANO IRÁ VIVER, COMO SE FÔSSEMOS ROBÔS, ou ANIMAIS 

IRRACIONAIS, tendo uns sidos programados, sem motivo algum, por 

Deus para ir para o inferno e outros destinados para irem para o 

céu. Isso não existe na bíblia. 

Deus criou o homem, e lhe deu liberdade para escolher como 

quer viver. Deus não viola nem sobrepõe o livre-arbítrio que ELE 

MESMO CONCEDEU AO HOMEM quando o criou.  

O “deus” apresentado pelas heresias teológicas dos 

defensores da ação irresistível de Deus não é o Deus 

onisciente/presciente/misericordioso/pacífico apresentado na 

bíblia, mas é um “deus” mitológico diferente do Deus da bíblia.  

Eles criaram um “deus” que faria acepção de pessoas, que 

atropelaria a liberdade de agir do homem, que salvaria e 

                                                           
23 SALMO 139:1-4 SENHOR, tu me sondaste, e me conheces. 2 Tu sabes o meu assentar e o meu levantar; de 

longe entendes o meu pensamento. 3 Cercas o meu andar, e o meu deitar; e conheces todos os meus caminhos. 

4 Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó SENHOR, tudo conheces. 
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condenaria, apenas, para demonstrar poder, e não por ser 

misericordioso, justo e amoroso para com todos.  

Um “deus” que imporia que muitos homens sejam malignos, 

apenas para demonstrar poder, NÃO É O DEUS DA BÍBLIA, é 

apenas um “deus” inexistente, apresentado por teólogos 

racionais.  

NÃO EXISTE NA BÍBLIA o tal “deus dos teólogos da graça e da 

eleição irresistíveis” o qual teria predestinado, teria 

estabelecido, que a maioria dos homens fosse para o lago de fogo, 

e uns poucos teriam sido predestinados à vida eterna.  

Ao contrário dos ensinos teológicos do “deus” que quer 

“irresistivelmente” salvar apenas alguns, e quer matar uma grande 

maioria, o Senhor DEUS deseja e trabalha para a salvação de todos 

os seres humanos.  

O Deus da bíblia é soberano, amoroso, justo, fiel, bondoso, 

e trata a todos igualmente, sem acepção alguma, sem desprezar a 

ninguém.  

O Senhor é abundante em graça para DAR A TODAS AS PESSOAS 

UMA OPORTUNIDADE DE SALVAÇÃO.  

Como diz a bíblia: “Deus guardou a todos debaixo do pecado 

PARA COM “TODOS” USAR DE MISERICÓRDIA”. Deus usa de misericórdia 

para com todos os homens, e NÃO APENAS PARA COM UNS POUCOS 

AFORTUNADOS.  

FUNDAMENTO BÍBLICO “MOSTRANDO” QUE DEUS É MISERICORDIOSO PARA 

COM TODOS: 

 ROMANOS 10:12 Porquanto, não há diferença entre judeu e grego; porque 

um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que 

o invocam; 

 ROMANOS 11:32 Porque Deus encerrou a todos debaixo da 

desobediência, para com todos usar de misericórdia; 

 JÓ 36:5 Eis que Deus é mui grande, contudo a ninguém despreza. 

A loucura teológica, dos ensinos que PREGA INEXISTÊNCIA de 

livre-arbítrio no homem, anulou o sacrifício de Jesus. Para tais 
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ensinos racionais e errados o homem seria salvo NÃO MAIS PELA FÉ 

EM JESUS, mas pela soberana imposição forçada de Deus.  

Muitos teólogos fizeram outra danação/heresia tão grande 

quanto à citada acima. A saber: Para eles, por Deus ser soberano, 

responsabilizaram o Senhor pelo pecado de todos, e, 

consequentemente, pela condenação de todos que vão para o lago 

de fogo.  

Criaram um “deus” injusto que salva e condena injustamente 

para demonstrar poder. Para muitos teólogos, Deus não mais 

salvaria o homem por graça e fé em Jesus, mas por soberania e 

acepção de pessoas. 

Para alguns até a fé seria imposta para uma pequena elite de 

pessoas eleitas para a salvação.  

Com base nesse erro de entendimento da bíblia eles atribuíram 

a Deus a acepção de pessoa e a injustiça, mas isso são atos 

contrários ao que ensina a bíblia a respeito de Deus.  

Para os teólogos limitadores da abundante graça, a fé seria 

negada para uma multidão de gente. Essa grande maioria de pessoas 

seria condenada não mais pelo pecado que cometeu, e 

principalmente por não aceitarem a Jesus, mas, apenas, porque 

Deus soberanamente os quer condenar...  

Com essas e outras heresias muitos teólogos racionais 

rasgaram/macularam a graça do Senhor e a fé no sacrifício de 

Jesus. Desmereceram a graça e a fé no sacrifício de Jesus. 

Diminuíram e anularam o poder salvador do sacrifício de Jesus.  

Fizeram isso, apenas, para defenderem um tipo de soberania 

de Deus num formato inexistente na bíblia, mas tão-somente 

presente na razão teológica deles.  

Para os pregadores da acepção de pessoas no projeto 

resgatador do homem, a salvação seria consequência exclusiva da 

soberania de Deus. Todavia, a bíblia diz que Deus não faz acepção 

de pessoas, (para salvar).  

AS HERESIAS teológicas confundiram e 

misturaram quatro coisas diferentes, a saber:  

 Eleição (Do ser humano para salvação); 
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 Predestino (O lugar, o destino final para espíritos: céu para 

salvos, ou o lago de fogo – para condenados);  

 Livre-arbítrio (A capacidade racional e natural do homem 

que lhe permite escolher o que quer e o que não quer para si; e 

 Onisciência (Conhecimento prévio de Deus sobre quem irá ser 

salvo ou condenado). 

Às vezes vemos confusões de entendimento da bíblia porque 

uma mesma palavra tem variados significados. Aqui, na eleição 

irresistível, vemos quatro palavras, quatro coisas diferentes, 

sendo compreendidas e unificadas, pelos teóricos da bíblia como 

se fosse uma só coisa, um só fato bíblico. 

Predestino, eleição para salvação, livre-arbítrio e 

onisciência são fatos bíblicos diferentes. Esses eventos se 

interligam dentro do projeto soberano de Deus para a salvação do 

homem, mas não são sinônimos uns dos outros, não é uma coisa 

única. 

Com a sopa teológica feita com as palavras predestinação, 

livre-arbítrio, eleição e onisciência, Deus ficou, 

SOBERANAMENTE, sendo o responsável pela condenação do homem, por 

ter escolhido tais pessoas para serem lançadas no fogo eterno.  

Que ninguém pode ‘SE’ salvar é fato bíblico, mas podemos 

aceitar sermos salvos por Jesus.  

Também é fato bíblico que qualquer um pode se deixar condenar 

se não aceitar ser ajudado em tempo oportuno, se não quiser 

aceitar a salvação de Jesus, pois ela não é imposta por força 

impositiva de Deus. 

O projeto de Deus é: Se alguém quer ser salvo DEUS DAR TODOS 

OS RECURSOS PARA QUE TAL PESSOA SEJA SALVA, através do sangue de 

Jesus. Esse é o caminho que no final dá na vida eterna.  

Por outro lado, se alguém não quer a salvação basta não 

aceitar o salvador. Esse é o caminho que no final dará no 

predestino do lago de fogo. 

Para a doutrina defensora da eleição fatalista/determinista, 

o sacrifício gracioso de Jesus, e a fé no Cordeiro de Deus, se 

tornaram desnecessários.  
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Para os teólogos do determinismo, Deus, desde a eternidade, 

teria escolhido quem Ele vai salvar, e quem Ele vai condenar, 

independente da fé em Jesus.  

Para os defensores da ausência de livre-arbítrio, até a fé 

é irresistivelmente imposta a alguns e soberanamente negada a 

outras pessoas, por Deus.  

Para muitos teólogos do fatalismo/determinismo, a fé e o 

sacrifício de Jesus seriam apenas cortinas de fumaça 

desnecessárias, porque, para eles, o fator determinante para 

salvação, ou condenação, seria a ELEIÇÃO FEITA POR DEUS para 

salvação ou a eleição para a condenação. 

Alguns DETERMINISTAS, mais radicais, chegam a dizer que pouco 

importa alguém crer em Jesus, pois se essa pessoa não for dos 

eleitos por Deus para ser salvo, esse humano não seria salvo 

mesmo que creia em Jesus. Pior que isso, eles dizem que Deus 

“impede” que um não eleito para salvação venha a crê, a ter fé 

em Jesus.  

Pela teoria deles, Deus não só não elege a todos para a 

salvação, mas também impede a salvação de muitos, ao negar a 

eleição e impedir a fé... É um ensino contrário a bíblia, e 

contrário a Deus que é amoroso e misericordioso para com todos.  

Para muitos teólogos do absurdo, não existem, na bíblia, os 

versículos que dizem:  

 “Quem tem o filho tem a vida”;24  

 “Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua 

casa”;25  

 “Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá”;26  

 “Não tenho prazer na morte do ímpio” 27 

                                                           
24 I JOÃO 5:12 Quem tem o Filho tem a vida; quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. 

25 ATOS 16:31 E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. 

 
26 JOÃO 11:25 Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em mim, ainda que 

esteja morto, viverá. 

27 EZEQUIEL 33:11 Dize-lhes: Vivo eu, diz o Senhor DEUS, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o 

ímpio se converta do seu caminho, e viva; 
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 Etc. 

Alguns renomados teólogos rasgaram e fragmentaram toda a 

bíblia, com seus ensinos incompatíveis com as sagradas 

escrituras. 

O que importa para muitos cristãos é a eleição SOBERANA, 

DETERMINISTA. Um ensino da total acepção de pessoas, algo que a 

bíblia condena – acepção de pessoas é pecado, e como sabemos Deus 

não comete pecado.  

Uma eleição para salvação segundo o modelo 

determinista/fatalista, com acepção de pessoas, não existe na 

bíblia...  

Também não existe a eleição para salvação somente de quem 

tem fé em Jesus, uma teoria pregada por outra linhagem de 

teólogos.  

A ELEIÇÃO INCONDICIONAL para salvação é BÍBLICA, MAS É UMA 

ELEIÇÃO GERAL DE TODOS OS SERES HUMANOS PARA A SALVAÇÃO.  

A eleição geral e incondicional, para salvação do homem, 

descrita na bíblia, não se encaixa nos moldes TEOLÓGICOS 

ENCONTRADOS EM QUASE TODAS AS IGREJAS CRISTÃS protestantes e não 

protestantes.  

O projeto de Deus, o caminho da salvação, a porta aberta 

para o céu é Jesus, para todo o mundo.  

O resultado da eleição para salvação com acepção de pessoas 

seria a salvação de alguns e a condenação de um montão de outras 

pessoas, FEITA DIRETAMENTE POR ESCOLHA DE DEUS.  

O homem que crer NO SACRIFÍCIO DE JESUS toma posse da fé – 

fato que redunda no perdão dos pecados. Por sua vez, a condenação 

ocorre em função da rejeição do sacrifício de Jesus, o que resulta 

na persistência do pecado, do homem descrente, DIANTE DE DEUS.  

Os humanos, seres dotados de corpo, alma e espírito, foram 

eleitos / separados/destinados ao reino eterno, ao contrário das 

demais coisas, materiais, sem espírito, as quais foram criadas 

para existirem somente neste mundo temporário.  

Os seres provisórios, efêmeros, por não serem eternos, não 

tem eleição para o reino PERMANENTE. As criaturas não humanas 

deste mundo são seres/coisas passageiros/as. Não foram eleitas 
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para existirem na eternidade, por isso, não possuem nenhuma 

essência eterna, não tem espírito. 

Não existe uma eleição para salvação onde humanos “seriam 

eleitos para a vida eterna” e outros humanos “NÃO seriam eleitos 

para a vida eterna”. Não há pessoas eleitas para salvação 

“versus” pessoas não eleitas para salvação.  

O que existe na BÍBLIA é uma eleição incondicional de “TODOS” 

os homens para salvação, ‘versus’ outros tipos de criaturas deste 

mundo não eleitas para serem salvas, não eleitas para irem morar 

no reino celestial de Deus.  

A eleição incondicional da humanidade para o reino eterno se 

apresenta para fazer valer a existência permanente dos seres 

eternos, espirituais, dentre os quais está o homem, mais 

precisamente o “espírito” do homem. O que é salvo é o espírito 

do homem. 

6. DEUS TERIA PRAZER NA MORTE DO HOMEM QUE MORRE 
ESPIRITUALMENTE? 

RESPOSTA: Deus não tem prazer na morte espiritual de ninguém, ao 

contrário da morte física.28 

Deus tem prazer na vida. O motivo de muitas pessoas não serem 

salvas NÃO é porque Deus as escolheu/elegeu para serem mortas. 

Pois, Ele não tem prazer, não deseja, não gosta da morte 

espiritual de ninguém.  

O motivo da morte espiritual de muitos é porque esses 

“muitos”, não querem “SE CONVERTER”, não aceitam crer em Jesus 

para poder ter vida eterna. 

Muitas pessoas exercem o livre-arbítrio, a liberdade que 

receberam de Deus, escolhendo não crer em Deus, em céu, ou em 

inferno, e muito menos aceitam CRER em Jesus.  

                                                           
28 Dizemos morte espiritual porque Deus tem prazer no dia da passagem, da morte físico-

biológica de seus santos. Pois, quem morre em comunhão com o Senhor já garantiu sua 

eternidade com Deus. 

 SALMO 116:15 Preciosa é à vista do SENHOR a morte dos seus santos. 

 DANIEL 12:13 Tu, porém, vai até ao fim; porque descansarás, e te levantarás na tua herança, no fim dos dias;  

 APOCALIPSE 2:10... Sê fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida. 
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FUNDAMENTO BÍBLICO DEMONSTRANDO QUE DEUS AMA A TODOS, PORTANTO NÃO 

TERIA PRAZER NA MORTE ESPIRITUAL DE NINGUÉM: 

 DEUTERONÔMIO 33:2,3... O SENHOR... 3 Na verdade ama “os 

povos”; ... 

 JOÃO 3:16 Porque Deus amou o mundo...; 

 

 EZEQUIEL 18:32 Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor 

DEUS; convertei-vos, pois, e vivei; 
 

 EZEQUIEL 33:11 Dize-lhes: Vivo eu, diz o Senhor DEUS, que não tenho 

prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se 

converta do seu caminho, e viva; 
 

 II PEDRO 3:9 O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia; 

mas é longânime para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que 

todos venham a arrepender-se.; 
 

 EZEQUIEL 18:23 Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte 

do ímpio? Diz o Senhor DEUS; não desejo antes que se 

converta dos seus caminhos, e viva?; 
 

“De qualquer maneira” - No contexto acima, significa DE FORMA ALGUMA, 
de modo algum, de maneira alguma Deus desejaria a morte eterna de uma 
pessoa.  

 
Por todo o fundamento bíblico lido até aqui sabemos que DEUS 

NÃO IRIA CRIAR pessoas já pré-selecionadas para a morte eterna.  
 
Se fosse verdade que Deus criou pessoas já PRÉ-

SELECIONADAS/PREDESTINADAS PARA O LAGO DE FOGO, se Deus tivesse 
criado pessoas específicas para juízo, seria uma forma de 
prazer/desejo que muitos fossem mortos.  

 
O ensino da eleição para salvação de alguns e a eleição para 

a condenação de muitos é uma heresia que atribui injustiça e 
acepção de pessoas a Deus. 

  
A eleição fatalista É uma MENTIROSA e GROSSEIRA INJUSTIÇA 

criada e difundida pelos teólogos defensores da eleição 
determinista para vida, ou determinista para a morte. Esse tipo 
de eleição não existe nas sagradas escrituras.  

 



ELEIÇÃO, PREDESTINAÇÃO, GRAÇA, FÉ, TOTAL DEPRAVAÇÃO ETC. 

 

30 
ARQUIVO: ESTUDANDO A ELEIÇÃO  A PREDESTINAÇÃO E OUTROS ASSUNTOS 

PÁGINA: WWW.REVELACAODABIBLIA.COM.BR E-MAIL: REVELACAODABIBLIA@GMAIL.COM 

Cópia de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 13:02:02. 

A tal eleição incondicional é mentirosa e injusta para com 
Deus, porque Deus não mente, e Ele disse que não faz acepção de 
pessoas.  

 
Deus disse que não deseja a morte de ninguém, e sim a vida 

de todos, ao DAR SEU FILHO PARA MORRER PELO MUNDO INTEIRO. 
 
Deus não diria que não deseja a morte de ninguém, e por AÇÃO 

faria um projeto NEGANDO A ELEIÇÃO, OU A FÉ, PARA TODOS. 
 
Se Deus privasse alguém de ter a eleição, ou a fé, isso 

fatalmente geraria a morte eterna para os desprovidos de 
eleição, os impedidos de receber a fé, ou os desprovidos de fé 
para receber a eleição. Em todos esses casos o resultado seria 
a morte eterna dos desprovidos da fé, ou desprovidos da eleição 
para salvação.  

 
Como Deus não MENTE, e nem deseja a MORTE DE NINGUÉM, resulta 

que a todos o Senhor elegeu para salvação, e a todos concedeu 
livre-arbítrio para receber o Senhor Jesus.  

 
Se alguém aceitar o Senhor Jesus, receberá a fé salvadora, 

ou se rejeitar ter Jesus, ficará, por livre escolha, sem a fé 
salvadora, ficará sem Jesus.  

 
Se Deus tivesse criado pessoas eleitas para irem para o lago 

de fogo, SERIA UMA MANEIRA de desejar e proporcionar a morte de 
uma multidão. Posto que, o impedimento de alguém de ter “fé”, 
OU de receber a eleição para salvação, seriam “maneiras” de 
forçar uma pessoa ir para o lago de fogo. 

 
 Portanto, a eleição fatalista, ou a eleição por causa de fé 

em Jesus, ou a concessão de fé apenas para alguns eleitos, são 
doutrinas teológicas sobre tipos de eleição inexistentes na 
bíblia.  

 
Os VERSÍCULOS anteriormente, nesse item, desmascaram as 

mentiras da eleição DETERMINISTA, fatalista e as inverdades da 
eleição fideísta, uma eleição por causa da fé, pois todos esses 
tipos de eleição não existe na bíblia, é pura fábulas 
teológicas. 

 
Eleição com acepção de pessoas, É UM ERRO ASSOMBROSO, no 

entendimento das sagradas escrituras. Essa interpretação da 
eleição para salvação é uma maligna forma de atribuir falhas ao 
projeto harmonioso de Deus, para a salvação do homem. Também, 
atinge a imagem santa, justa, poderosa, misericordiosa e 
soberana do Senhor Deus. A eleição determinista e a eleição 
fideísta são nódoas acrescentadas por homens ao entendimento do 
projeto de salvação do homem criado por Deus.  
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Os ensinos de eleições diferentes do que a bíblia ensina são 

formas de atribuir escândalos ao Senhor.... Esses ensinos 
provocam a apostasia no meio cristão. 

 
 A teoria de eleição na qual uns foram eleitos para salvação 

e outros foram eleitos para a perdição promove a apostasia, 
provoca o afastamento do homem do Deus Criador, por apresentar 
um “deus” diferente do que a bíblia ensina. Esses ensinos 
racionais, sem fundo bíblico, apresentam um “deus” o qual 
trabalharia para matar pessoas, e não um DEUS que trabalha dia-
e-noite para salvar o homem pecador... 

  
Contrariando a eleição elitista, fatalista, determinista, 

onde Deus é bom apenas para com uns poucos eleitos, a BÍBLIA 
apresenta um Deus que é BOM PARA COM TODOS os homens. O Senhor 
Deus SACRIFICOU JESUS POR TODOS os homens, por deseja salvar a 
todos, sem acepção alguma.  

 
A bíblia revela um Deus perfeito, justo, misericordioso, tão 

amoroso, tão bondoso para com todos, a ponto de entregar seu 
filho para salva o mundo todo.  

 
Também, derramou o seu espírito sobre toda a carne, subjugou 

a todos debaixo do pecado, para com todos usar de misericórdia.  
 
Concluímos que todas as pessoas do mundo foram eleitas para 

receber a salvação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu 
seu Filho para salvar o “MUNDO”, e nunca para salvar uns poucos 
eleitos com acepção de pessoas. 

 
Todos os que estão no exercício regular do livre-arbítrio 

têm condições de aceitar a Jesus o qual irá encher o coração do 
aceitante com a fé salvadora que vem do alto. 

 
Deus é justo e misericordioso. A justiça, a misericórdia, a 

bondade para com todos são atributos de Deus. Os atributos de 
Deus são as bases estáveis do reino de Deus.  

 
Podemos ver a ação da misericórdia e da justiça de Deus 

agindo juntas no sacrifício de Jesus. Pois, a alma que pecar 
essa morrerá,29 e o salário do pecado é a morte.30 Como todos 

                                                           
29 O CORPO COM VIDA, COM ALMA VIVENTE QUE PECAR RECEBERÁ O JUÍZO DE MORTE DO ESPÍRITO HUMANO 
QUE HABITA NESSE CORPO. 

 EZEQUIEL 18:4,20... A alma que pecar, essa morrerá. 

 
30 A CONSEQUÊNCIA DO PECADO É A MORTE ESPIRITUAL, MORTE DO ESPÍRITO: 

 ROMANOS 6:23... O salário do pecado é a morte...  
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pecam todos morrem – é a justiça de Deus sobre o pecado e ao 
mesmo tempo a misericórdia de Deus para como os pecadores.  

 
O Senhor Jesus morreu para que a justa sentença de morte 

fosse desviada do pecador – isso é a misericórdia de Deus 
agindo.  

 
O Senhor Jesus assumiu os nossos pecados para que a justiça 

de Deus fosse executada sobre os pecados, e a misericórdia 
viesse sobre nós, os pecadores.  

 
A misericórdia de Deus foi exercida, pois, mesmo todos sendo 

pecadores, e dignos de morte, mesmo assim, o Senhor dar 
oportunidade de sermos salvos da sentença de morte AO ACEITARMOS 
O SANGUE REMIDOR DE JESUS. Vemos nisto a profecia escrita no 

SALMO 85:9-10 que diz: “Certamente que a “salvação” está perto daqueles 

que o temem, para que a glória habite na nossa terra. 10 A misericórdia e a 

verdade se encontraram; a justiça e a paz se beijaram”. 
 
 

FUNDAMENTO BÍBLICO SUSTENTANDO a existência de UMA ELEIÇÃO GERAL 
e INCONDICIONAL DE TODO O MUNDO PARA A SALVAÇÃO ETERNA: 

 JOÃO 3:17 Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que 

condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo 

por ele; 

 

 ROMANOS 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 à graça sobre todos 

os homens para justificação de vida;  
 

 II CORÍNTIOS 5:19 Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando 

consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados; e pós em nós a palavra 

da reconciliação; 
  

 HEBREUS 2:9 Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora 

feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, 

pela graça de Deus, provasse a morte por todos;  
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 MATEUS 5:44-48...Vosso Pai que está nos céus; 45 Porque faz que “o seu 

sol” se levante sobre maus e bons, e “a chuva” desça sobre 

justos e injustos...;31
  

 JOÃO 3:16 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. 

 

Deus não criaria “maquinas humanas” para produzir 

iniquidades, tendo em vista que o Senhor não tem prazer na 

iniquidade.  

 

Por isso, também, vemos que estão errados os ensinos 
malignos que dizem que Deus elegeu/predeterminou muitos homens 

para serem pecadores contumazes. Tais pessoas, segundo os ensinos 

errados fatalistas, teriam sido eleitas para pecarem, e por fim 

serão lançados no lago de fogo eterno, sem condição alguma de se 

arrepender, nem de crer em Jesus.  

 

A seguir falaremos um pouco sobre a santidade de Deus. Um 

Deus santo que não tem prazer no pecado. 

7. DEUS TERIA PRAZER NA INIQUIDADE? 

 

Resposta: NÃO. Deus é um Deus santo, não comete pecado. Ele não tem 

prazer na iniquidade. O Senhor tem prazer na justiça, na verdade, na 

santidade. Por isso, também, sabemos que Deus não iria cria pessoas 

previamente destinadas a cometerem iniquidades, e por fim seriam 

lançadas no lago de fogo.  

 

Na verdade Deus criou o homem puro e predestinado-eleito para uma 

vida santa na presença do Senhor.  

 

O homem foi quem se desviou da verdade e seguiu as mentiras do 

adversário, ou de homens racionais, com um entendimento equivocado da 

bíblia.  

 

O que é pior, nisso tudo, e que os ensinos distorcidos são 

ensinados dentro dos cursos de teologia, e dentro das igrejas, como se 

                                                           
31 Jesus é o sol da justiça, é a luz do mundo. Jesus também é a água que choveu sobre o mundo inteiro. 
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fossem ensinos genuínos, verdadeiros. Com isso, lideranças e ovelhas 

são construídas tendo como formação a mentira, a heresia racional, e 

não mais a palavra de Deus, a bíblia. 

 

FUNDAMENTO BÍBLICO comprovando que Deus NÃO TEM PRAZER NA 

INIQUIDADE. PORTANTO, NÃO CRIARIA HOMENS DESTINADOS A PRATICAR A 

INIQUIDADE: 

 

 SALMOS 5:4 Porque tu não és um Deus que tenha prazer na 

iniquidade, nem contigo habitará o mal. 
 

Mais um motivo para dizermos que Deus não criaria homens já 

predestinados a serem praticantes de toda sorte de males e pecados.  

 

Não existe na bíblia uma eleição feita por Deus, de pessoas 

para a danação, para serem pecadores. Ensino de existência de 

uma eleição para a morte eterna é invenção racional sem 

fundamento bíblico. 

 

Deus criou todos os humanos puros. Os seres humanos nascem 

inocentes, e sem pecado algum.  

 

O homem DEPOIS QUE DESPERTA A RACIONALIDADE é que FATALMENTE 

irá abandonar a pureza, e passará a viver seguindo seu próprio 

coração, a sua razão.  

 

O homem depois que adquire o exercício do livre-arbítrio não 

tem como vencer as forças, os desejos da carne, sem a ajuda e a 

misericórdia de Deus.  

 

Mesmo sabendo e querendo fazer o bem, se Deus não se 

compadecer, o homem não consegue vencer o pecado, por ser “uma 

árvore produtora de pecado”, por ser um ser racional.  

 

Somos seres herdeiros da racional carnalidade de Adão. 

Nascemos com a natural inclinação para o pecado. Ela estar 

adormecida até o despertar da consciência, até o acordar da 

racionalidade.  

 

Para nos libertarmos deste corpo inclinado para a morte, 

somente através de Jesus. Conforme disse Paulo, no livro de 

ROMANOS cap. 7: “Não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero isso 

faço... Quem me livrará do corpo desta morte? ”. 
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A seguir discorreremos sobre outro erro teológico ensinado 

em muitos lugares. O erro é achar que Deus inseriu na bíblia 

assuntos os quais seriam apenas para o conhecimento soberano de 

Deus. 

 

Veremos que a própria bíblia diz que tudo que foi escrito 

foi escrito para nosso ensino. 

8. TUDO QUE ESTÁ NA BÍBLIA É PARA NOSSO ENSINO? 32 

RESPOSTA: SIM. Tudo que foi escrito nas sagradas escrituras 

foi escrito para o conhecimento dos servos de Deus.  

Não há nada na bíblia que seja secreto, escondido dos servos 

do Senhor, que tenham o Espírito Santo como seu mestre. 

Jesus disse que aos servos Dele é dado conhecer os mistérios 

do reino do Senhor. Portanto, não há nada “soberanamente” 

escondido na bíblia. O que nela está posto é “ensino soberano”, 

é revelação do Senhor para o nosso conhecimento. 

É um erro muito sério dizer que a bíblia contém assuntos os 

quais Deus ali os colocou, e não teríamos como os entender por 

ser apenas da soberania de Deus.  

Perguntamos para quem crer no erro teológico que diz haver 

assuntos dentro da bíblia os quais seriam exclusivos para Deus: 

Porque Deus que tudo conhece esconderia um assunto na bíblia 

somente para o conhecimento soberano Dele, se a bíblia é a palavra 

Dele para o nosso conhecimento? Os assuntos que são somente de 

Deus certamente não são colocados por Deus dentro do livro 

destinados ao nosso conhecimento. 

Verdadeiramente, tudo que foi escrito na bíblia é, sim, para 

nosso ensino, PARA NOSSO CONHECIMENTO.  

                                                           
32 Leia nosso trabalho sobre o conhecimento da bíblia: “A BÍBLIA ALÉM DA LETRA”. 
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Aquilo que não é para nosso conhecimento, aquilo que não é 

lícito aos servos conhecerem SEQUER FOI ESCRITO,33 sequer subiu 

ao nosso coração.34  

Portanto, os assuntos abordados neste trabalho, 

fundamentados na bíblia, são temas bíblicos para o conhecimento 

dos servos do Senhor. 

Na verdade, a bíblia precisa ser estudada. Às vezes não 

conhecemos algo da bíblia porque não estudamos esse assunto, e 

nunca porque seria da exclusiva SOBERANIA DE DEUS. Não conhecemos 

um assunto bíblico, apenas, por não termos estudado com 

profundidade aquela matéria, é o que ensina a própria bíblia. A 

própria bíblia ensina que O POVO DO SENHOR ERRA POR NÃO CONHECER 

A PALAVRA DO SENHOR.  

Os servos precisam se dedicar ao estudo da palavra do Senhor. 

Muito comum não conhecermos algumas coisas porque não buscamos 

conhecer O FALAR DE DEUS.35 

FUNDAMENTO BÍBLICO DEMONSTRANDO QUE AOS SERVOS É DADO CONHECER A 

BÍBLIA TODA. “O que está escrito nela é para nosso conhecimento”: 

 MATEUS 13:11 Ele, respondendo, disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os 

mistérios do reino dos céus, ...; 
 

 LUCAS 8:10 E ele disse: A vós vos é dado conhecer os mistérios 

do reino de Deus, ...;  
 

 ROMANOS 15:4 Porque “tudo” o que dantes foi escrito, 

para nosso ensino foi escrito...;  
 

 II TIMÓTEO 3:16,17 ”Toda a Escritura” é divinamente 

inspirada, e proveitosa para ensinar, para redarguir, 

                                                           
33 O QUE NÃO É PARA CONHECIMENTO DO HOMEM, NÃO FOI DITO, NEM ESTÁ ESCRITO:  
 

 II CORÍNTIOS 12:2,4 Conheço um homem em Cristo que há catorze anos... Foi arrebatado ao terceiro céu 4 Foi 

arrebatado ao paraíso; e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar; 

 APOCALIPSE 10:4 E, quando os sete trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever; mas ouvi uma 

voz do céu, que me dizia: Sela o que os sete trovões emitiram, e não o escrevas. 

 
34 I CORÍNTIOS 2:9 Mas, como está escrito: As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, E não subiram 

ao coração do homem, São as que Deus preparou para os que o amam. 

35 PARA MAIORES DETALHES SOBRE O FALAR DE DEUS, LEIA NOSSO TRABALHO: “A BÍBLIA ALÉM DA LETRA” 
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para corrigir, para instruir em justiça; 17 Para que o homem de Deus 

seja perfeito, e perfeitamente instruído para toda a boa obra. 

COMO VEMOS AQUI, a própria Palavra fala que: “Toda a 

Escritura é para ensinar, redarguir, corrigir, instruir ”.  

A palavra está dizendo que toda a escritura é 

para nosso conhecimento, não são apenas partes das 

escrituras. Toda a Palavra é para nosso proveito, 

para nos instruir no caminho da vida. 

Quem acha que determinado tema, dentro da bíblia, é exclusivo 

da soberania de Deus está assim pensando porque se deixou cegar 

por razões teológicas desvinculadas da bíblia.  

Se alguém tomou um caminho, um discernimento da bíblia, que 

o levou a UM BECO SEM UMA RESPOSTA dentro da própria bíblia é 

porque o discernimento que estar trilhando é um entendimento 

racional, teológico, contrário ao que a bíblia ensina.  

A bíblia tem resposta para tudo, dentro da própria bíblia, 

dentro do projeto salvador do Senhor, para o homem. 

Deus não é INCOERENTE, nem contraditório. Ele disse que aos 

servos é dado conhecer “OS MISTÉRIOS DO REINO DOS CÉUS”.  

O Senhor não iria perder tempo, e oportunidade, falando 

dentro da bíblia de coisas as quais os seus servos não teriam 

como alcançar a vontade Dele, por ser mistério exclusivo do 

conhecimento soberano de Deus.  

As loucuras teológicas correm soltas por todo o mundo 

cristão, e não cristão. Vejamos isso: Aqueles os quais dizem que 

determinado assunto é “EXCLUSIVO” da “soberania de Deus”, 

escrevem livros, teses, blogs, etc., sobre o que dizem não saber. 

Escrevem muito sobre temas bíblicos os quais admitem não terem 

conhecimento, falam do que admitem não entenderem.  

Muitos ensinam que determinados assuntos são de 

exclusividade de Deus. Neste caso, lhes perguntamos: Porque falam 

e escrevem sobre o que admitem não conhecer? 

Radicalizam, e erram, defendendo coisas que sequer 

compreendem.36 Ofendem e julgam os demais que apresentam provas 

                                                           
36 MATEUS 22:29,30 Jesus, porém, lhes respondeu: Errais, não compreendendo as Escrituras...  
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bíblicas contrárias ao que eles admitem não saberem, por ser, 

segundo eles mesmos, da “soberania exclusiva de Deus”.  

O resultado de tantas criatividades teológicas é: O 

multiplicar de ensinos E doutrinas humanas, com distorções e 

desconexões com a bíblia.  

Se algo, na bíblia, fosse exclusivo para conhecimento de 

Deus então nada deveriam falar sobre tais coisas, por lhes serem 

ocultas, por serem exclusivas do conhecimento de Deus.  

Voltamos a afirmar que tudo que foi escrito, nas sagradas 

escrituras, é para nosso ensino, é para nosso conhecimento. As 

sagradas escrituras dizem exatamente que tudo quanto foi escrito está 

acessível ao conhecimento dos servos de Deus.  

Não há nada “escondido” no que foi escrito, para nosso 

conhecimento. Tudo foi escrito, exatamente, para nossa 

informação, ensino, consolo, edificação...  

FUNDAMENTO BÍBLICO NOS MOSTRANDO QUE TUDO QUE FOI ESCRITO É PARA 
ENSINO DOS SERVOS:37 

 ROMANOS 15:4 Porque ”tudo” o que dantes foi escrito, “ para 

nosso ensino foi escrito”, para que pela paciência e consolação das 

Escrituras tenhamos esperança. 38 
 

A palavra diz: ”tudo” o que dantes foi escrito, “para 

nosso ensino foi escrito”. Isso significa exatamente QUE TUDO 
FOI ESCRITO PARA NOS ENSINAR. Portanto, não há nada de 

soberanamente escondido na palavra de Deus para nós. Nada dentro 

da bíblia é apenas disponível ao conhecimento de Deus, mas “tudo” 

é para nosso ensino, conhecimento, instrução...  

Sabemos que os problemas de falta de discernimento bíblico 

apresentados por muitos teólogos, (de diversas correntes 

                                                           
 
37 MAIORES DETALHES SOBRE O FALAR DE DEUS, LEIA NOS TRABALHO: “A BÍBLIA ALÉM DA LETRA”. 
 
38 O termo: “...Que dantes foi escrito...” se refere exclusivamente aos escritos originais, 

inspirados e preservados pelo Senhor. (LEIA BÍBLIAS DO TIPO REVISTA E CORRIGIDA – ARC fiel). 

Esse versículo não é uma ratificação de toda e qualquer escrita humana, fruto da mente 

de homens, e sim a confirmação para aquilo que veio da mente de Cristo, e de Deus. Refere-

se ao projeto de redenção do homem feito exclusivamente por Deus em Jesus.  
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CRISTÃS), relativos à eleição, à predestinação, às repercussões 

do pecado de Adão, ao poder expiatório do sangue de Jesus, à 

conservação dos salvos, ... Deve-se ao fato destes assuntos 

estarem misturados com a razão herética, fábulas humanas. Essas 

confusões racionais têm impossibilitado muitos crentes de 

entenderem o FALAR DE DEUS PARA NÓS.  

Todas essas confusões não é um problema da bíblia, nem da 

“soberania” do Senhor, são problemas e distorções criados pelas 

mentes teológicas racionais de homens religiosos, no correr dos 

séculos.  

A bíblia tem resposta para a própria bíblia. Tiremos os 

óculos teológicos diversos e teremos visão bíblica adequada da 

própria bíblia.  

A teologia racional foi quem embaralhou tudo e misturou, e 

tem misturado assuntos, e conteúdos bíblicos diferentes, às vezes 

os assuntos misturados sequer têm o mesmo nome.  

As teologias filosóficas, alheias à vontade de Deus, trazem 

as confusões, e os discernimentos tortos sobre a bíblia.  

O pior é que ensinos humanos ANULAM A ADORAÇÃO e LEVA o 

cristão a ter UMA VIDA ESPIRITUAL VÃ, INÚTIL, SEM RESULTADO 

ESPIRITUAL ALGUM.39  

Os servos devem se desapegar completamente do que pensa 

HOMENS “x”, “y”, etc. Devemos nos apegar firmemente à BÍBLIA, à 

verdade. ELA é QUEM NOS LIBERTARÁ, e santificará.40  

                                                           
39 OS ENSINOS HUMANOS PREJUDICAM SOBREMANEIRA A VIDA DO CRENTE AO PONTO DE ANULAR A ADORAÇÃO. 
POR CAUSA DISSO NÃO DEVEMOS DAR OUVIDOS A ENSINOS HUMANOS. 

 

 MATEUS 15:9 Mas, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. 

 

 MARCOS 7:7 Em vão, porém, me honram, Ensinando doutrinas que são mandamentos de homens; 

 

 HEBREUS 13:9 Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas,... 

 
 
40 A PALAVRA DE DEUS é A LUZ QUE GUIA OS SERVOS. Os ensinos humanos ao contrário, cegam o 

cristão.  

 JOÃO 8:32 E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará; 

 

 JOÃO 17:17 Santifica-os na tua verdade; a tua palavra é a verdade.. 
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As teologias humanas aprisionam e matam cristãos, 

transformando-os em RADICAIS SEGUIDORES de pensamento teológicos 

de HOMENS,41 e/ou doutrinas de demônios.42 

A Bíblia, o que diz a bíblia? A palavra de Deus o que ela 

fala sobre os assuntos aqui tratados? Isso é o que deve interessa 

aos servos. O que nos interessa é o que DEUS DIZ, e nunca o que 

dizem muitos teólogos, com suas doutrinas racionais contrárias a 

bíblia.  

Para os servos o que importa é o que diz a palavra da verdade, 

as sagradas escrituras, a palavra do Senhor.  

Veja o que "perguntou” o Senhor ao profeta Jeremias: “Que 

tem a palha com o trigo?” 43  

O que tem “a palha”, dos ensinos teológicos, com a palavra 

da verdade, o trigo, o pão do céu? Resposta: Nada. 

O trigo nada tem a ver com a palha. O trigo é o pão do céu, 

é a palavra verdadeira de Deus que é o alimento para o povo do 

Senhor, por ser espírito e vida.44  

O trigo fala de Jesus, a palavra de Deus, que foi moído e 

levado ao forno no holocausto no calvário, para nos trazer o pão 

da vida. Os servos de Jesus devem alimenta-se do pão da vida, da 

palavra de Jesus. 

A palha fala de invencionices teológicas, de razão humana. 

As Palhas racionais, os ensinos racionais, são inúteis para 

alimentar os servos do Senhor.  

Os servos que se alimentarem de palha irão morrer 

espiritualmente, pois a letra sem a operação do Espírito santo 

                                                           
41 COLOSSENSES 2:22... Os preceitos e doutrinas dos homens. 
 
42 I TIMÓTEO 4:1 Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a 

espíritos enganadores, e a doutrinas de demônios. 
 
43 JEREMIAS 23:28 O profeta que tem um sonho conte o sonho; e aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com 

verdade. Que tem a palha com o trigo? Diz o SENHOR. 

 
44 JOÃO 6:63 O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita; as palavras que eu vos disse são espírito e 

vida. 
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leva para um discernimento racional/carnal o qual mata 

espiritualmente o homem. 

Exemplos de palhas “teológicas” sendo servidas como alimento 

para crentes:  

 Eleição fatalista, eleição determinista;  

 Uma vez salvo, salvo para sempre; 

 Não haveria mais batismo com o Espírito Santo; 

 Não haveria mais dons espirituais atualmente; 

 Arrebatamento antes do final da grande tribulação;45 

 Guarda de dia de sábado atualmente; 

 Abstenção de alimentos; 

 Boas obras para aperfeiçoamento/salvação;46 

 Banho de descarrego; 

 Culto a anjos; 

 Defuntos e casamentos dentro de templos consagrados ao 

Senhor; 

 Teatro religioso; 

 Reencarnação;47 

 Comunicação com mortos;48  

 Transubstanciação, transformação do pão e do vinho em 

corpo e sangue de Jesus, no ato da ceia; 

 A fé não teria sido dada a todos os homens, mas somente 

a graça para salvação seria para todos; 

 Eleição para ser lançado no lago de fogo; 

 Testemunho de si mesmo;49 

                                                           
45 Para MAIORES DETALHES SOBRE ARREBATAMENTO DO CORPO DE CRISTO, LEIA NOSSO TRABALHO: 

“ARREBATAMENTO SERA DEPOIS DA GRANDE TRIBULACAO CORRIGINDO O ERRO DOS SECULOS” 

46 MAIORES DETALHES SOBRE BOAS OBRAS e SALVAÇÃO, LEIA NOSSOS TRABALHOS: “PARA QUE SERVEM AS 
BOAS OBRAS”, “SALVO POR BOAS OBRAS OU SALVO PELA FE EM JESUS”, “O PROJETO DE DEUS QUE SALVA 
O HOMEM.” 
 
47 MAIORES DETALHES SOBRE encarnação, LEIA NOSSO TRABALHO: “O HOMEM VIVE UMA SÓ VEZ.” 
 
48 MAIORES DETALHES SOBRE falar com mortos, LEIA NOSSO TRABALHO: “JESUS O ÚNICO MEDIADOR”. 
 
49 LEIA NOSSO ESTUDO: “O QUE E UMA TESTEMUNHA”. 
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 Alma seria o mesmo que espírito; 

 Pecado de Adão estaria sendo passado de pais para 

filhos até hoje;50 

 Salvação da alma e não do espírito do homem;51 

 O número da besta seria literal, seria o 666, ou um 

chip implantado na mão de alguém;52 

 Sinais do princípio das dores como se fosse toques de 

trombetas do apocalipse;  

 Bodas do cordeiro com duração de 7 anos, ou de 3,5 

anos; 

 Jesus poderia voltar “secretamente”, (hoje), ANTES DA 

MINIFESTAÇÃO DO ANTICRISTO, antes DA TOTAL APOSTASIA, 

antes do toque da sétima trombeta, antes de completar o número de 

salvos...53  

 Etc.  

FUNDAMENTO BÍBLICO NOS EXORTANDO A ESTUDARMOS A BÍBLIA E 

ALCANÇARMOS O CONTEÚDO PROFÉTICO POSTO NA LETRA DELA, PARA NÃO 

ERRARMOS, BEM COMO PARA RETRANSMITIRMOS OS ENSINAMENTOS DELA: 

 SALMOS 111:2 Grandes são as obras do Senhor, e para serem estudadas 

por todos os que nelas se comprazem; 
 

 NEEMIAS 8:7... E os levitas explicavam ao povo a lei; 8 Assim leram no livro, na 

lei de Deus, distintamente; e deram o sentido, de modo que se entendesse 

a leitura; 

 

 II CORÍNTIOS 3:6 O qual nos fez também capazes de serem ministros de um novo 

testamento, não da letra, mas do espírito; porque a letra mata e o 

espírito vivifica; 
 

 I CORÍNTIOS 2:13 As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, 

mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais 

com as espirituais; 
 

                                                           
50 Leia nosso estudo: O HOMEM NASCERIA COM O PECADO DE ADÃO. 
51 Leia nosso estudo: SALVAÇÃO DO CORPO DA ALMA OU ESPÍRITO. 
52 Leia nosso estudo: CALCULE COMIGO O NUMERO DA BESTA O NUMERO 666. 
53 LEIA NOSSO ESTUDO: “ASSUNTOS ESCLARECEDORES CORRELACIONADOS COM O MARANATA DE JESUS” 
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 JOÃO 6:63 O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita; as palavras 

que eu vos disse são espírito e vida; 
 

 MATEUS 22:29,30 Jesus, porém, lhes respondeu: Errais, não compreendendo 

as Escrituras...;  
 

 MARCOS 12:24,25 Respondeu-lhes Jesus: Porventura não errais vós em 

razão de não compreenderdes as Escrituras...?  

 

 ... 
 

Isso dito, a seguir, vamos falar um pouco sobre salvação. 

Pois, muitos não sabem o que é a salvação ofertada por Deus, 

através do Senhor Jesus.  

 

Muitos não sabem, nem ao menos, qual é o OBJETIVO DA 

SALVAÇÃO, qual o alvo, o objeto, da salvação de Jesus.  

 

Muitos não sabem se a salvação será uma existência nesse 

mundo, ou para o “mundo” vindouro. Outros tantos desconhecem se 

será salvo o corpo, a alma, ou do espírito do homem. 

 

Pois bem, nos dois próximos itens vamos explorar um pouco o 

tema: A salvação do homem, feita por Jesus. 

9. O QUE É A SALVAÇÃO DADA POR DEUS AO HOMEM?54 

RESPOSTA: Resumidamente salvação é o livramento da morte 

eterna, livramento do lago de fogo, uma livrança dada por Deus 

ao espírito do homem, que aceitou a Jesus como seu salvador.  

 

Não existirá nem corpo nem alma no reino dos espíritos, no 

reino vindouro, porque corpo e alma são elementos, são coisas do 

reino terreno, são matérias finitas. Corpo e alma morrem, acabam.  

 

O homem foi criado à semelhança de Deus. Fomos criados 

contendo três partes, a saber: o corpo – matéria orgânica, a alma 

– vida biológica e orgânica, presente no sangue. Corpo e alma 

são elementos DA OBRA CRIADORA-MATERIAL, são partes DO PRESENTE 

reino terreno, são elementos MORTAIS, FINITOS, MATERIAIS... Corpo 

                                                           
54 Para maiores detalhes sobre salvação sugerimos ler nosso trabalho: “ENTENDA O QUE É CÉU 
E INFERNO”. 
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e alma são de origem genético-biológica. Como diz a bíblia: “É 

pó e ao pó voltará”.  

 

Temos, também, uma terceira parte: O espírito do homem. Algo 

não deste reino finito. O espírito do homem é de origem celestial, 

vindo de Deus. 

 

O espírito do homem é uma essência espiritual, dado por Deus 

a todo homem. O espírito do homem é um ELEMENTO NÃO PERTENCENTE 

AO PRESENTE REINO. O espírito do homem é algo não material, não 

finito, não extinguível...  

 

O espírito do homem voltará para Deus porque não pertence a 

este mundo finito-material. O espírito humano, por ser um 

elemento eterno, existirá sempre, com Deus se salvo, ou no lago 

de fogo, sem Deus, se o homem foi condenado.  

 

A salvação, ou a condenação, do homem incidirá somente sobre 

o espírito do homem, posto ser o único elemento humano que restará 

depois da morte da alma/corpo humano. 

 

Dentre as criaturas deste mundo somente o ser humano recebeu 

espírito. Esse espírito permanecerá depois da morte da alma. Após 

a morte biológica do corpo e da “alma vivente” o espírito do 

homem que é uma porção espiritual continuará no reino espiritual. 

 

Os humanos, com poucas exceções, passarão pela morte da 

alma/corpo. Quase todos os humanos passarão pela primeira morte, 

a morte da alma, fim da vida biológica no corpo. 

 

Existe uma segunda morte a qual é a morte do espírito é a 

condenação a existir a eternidade no lago de fogo.  

 

A segunda morte, a morte do espírito do homem será uma 

existência eterna no lago de fogo. Esse fato é denominado na 

bíblia de segunda morte.  

 

O lago de fogo é destinado apenas a espíritos os quais não 

foram salvos por Jesus.  

 

A salvação é para livrar o espírito do homem da segunda 

morte. A salvação é para evitar que o espírito do homem seja 

lançado no lago de fogo eterno.  
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 A segunda morte não elimina os espíritos, ao contrário da 

primeira morte, que põe fim a alma biológica, e consequentemente, 

dar início à extinção do corpo do homem. 

 

É de suma importância saber o que é o corpo, a alma, e o 

espírito do homem, porque há destinações, e consequências, 

específicas para cada parte do homem, depois da primeira morte, 

e depois do julgamento no tribunal de Cristo.  

 

Após a morte biológica, morte da alma, o corpo irá para a 

sepultura, a alma/vida biológica, presente no sangue, deixará de 

existir – porque morreu.  

 

Quanto ao espírito do homem: Se foi salvo irá para Cristo. 

Como ensina a bíblia: “Ausente no corpo presente com Cristo, 

habitando com Cristo”.55 NO ENTANTO, se não foi salvo, 

inicialmente, irá para o seol/hades/infernus, e depois, do 

tribunal de Cristo, será lançado no LAGO DE FOGO ETERNO. 

 

Antes da primeira vinda de Jesus os espíritos dos salvos 
iam para um lugar ao qual Jesus chamou de “seio de Abraão”.56  

 

Jesus subiu para o céu, e levou cativo o cativeiro – LEVOU 

o seio de Abraão.57 Portanto, atualmente, os salvos vãos para 

onde Cristo estar. Ali, permanecem aguardando a ressurreição dos 

salvos, quando então receberão novos corpos espirituais. 

 

Quanto aos espíritos dos que não estiverem salvos continuam 
sendo confinados no “hades/seol/infernus”, aguardando o dia da 

ressurreição dos injustificados, para serem julgados no tribunal 

de Cristo. 

 

Após o juízo final os espíritos dos humanos salvos irão viver 

em gloria com Jesus, e os espíritos dos não salvos irão para o 

lago de fogo o qual é chamado de segunda morte. 

 

                                                           
55 II CORÍNTIOS 5:6,8 ...Sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor 8 Mas temos confiança e 

desejamos antes deixar este corpo, para habitar com o Senhor; 

 
56 LUCAS 16:22 E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão... 

57 EFÉSIOS 4:8 Por isso diz: Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro,... 
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Nem no céu nem no lago de fogo haverá alma - vida biológica, 

nem carne - corpo biológico. Posto que, o céu e o lago de fogo 

são pré-destinos apenas para espíritos.  

 

Temos testemunho indireto,58 bíblico, que “ENOQUE” e “ELIAS” 

foram poupados da primeira morte.  

 

Também nos ensina a bíblia que durante o arrebatamento do 

corpo de Cristo, os servos os quais estiverem vivos fisicamente, 

“naqueles dias, ” não irão passar pela morte da alma-biológica. 

Eles serão transformados em novos corpos espirituais, NUM ABRIR 

E FECHAR DE OLHOS,59 sem morrer fisicamente, sem passarem pela 

morte biológica da alma.  

 

A consequência da morte biológica é o extermínio, o fim, da 

alma/vida biológica. Com a chegada da morte da alma, o corpo 

voltará a ser pó da terra. 

 

A segunda morte é a morte do espírito do homem. Esta morte 

tem como consequência o sofrimento eterno do espírito, no lago 

de fogo.  

 

Ensinar que o espírito do homem também seria extinto, com a 

segunda morte, leva muitas pessoas a não se preocuparem com a 

eternidade.  

 

Alguns vivem irresponsavelmente por acharem que o espírito 

do homem não ficará em sofrimento eterno. Pensam que os espíritos 

seriam extintos pela primeira morte, ou pela segunda morte. A 

verdade é que os espíritos não deixam de existir, nem na primeira 

morte, nem pela segunda morte.  

 

O corpo e a alma/vida biológica são frutos desta terra. O 

corpo do homem e a alma-biológica60 do homem terão fim com o 

advento da morte física.  

                                                           
58 MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE O QUE É UMA TESTEMUNHA, LEIA NOSSO TRABALHO: O QUE E UMA 
TESTEMUNHA. 
 
59 I CORÍNTIOS 15:52 Num momento, num abrir e fechar de olhos,.., nós seremos transformados. 
 
60 DIZEMOS “alma-biológica” para fazer diferença quando o tradutor da bíblia traduziu a alma 
significando espírito, dando significado de alma como se fosse o mesmo que espírito do 
homem.  
 

Não só o entendimento comum é atribuído ao termo “alma” o significado de “espírito” 
humano como a própria bíblia, muitas vezes, fala de alma significando espírito, e até outras 
coisas... Todavia, A ALMA DO HOMEM NÃO É O MESMO QUE ESPÍRITO DO HOMEM. 
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O espírito do homem é um componente eterno dado por Deus ao 

homem. Esse elemento, entregue ao homem, sempre existirá 

eternamente.  

 

Se o humano estiver salvo seu espírito irá para a comunhão 

eterna com Deus. Se a pessoa estiver condenada o espírito dela 

será lançado no hades/seol até a chegada do tribunal de Cristo, 

e depois será lançado no lago de fogo. 

 

Através da salvação, operada por Jesus, o espírito do homem 

será poupado da morte eterna, será salvo da segunda morte.61  

FUNDAMENTO BÍBLICO EXPLICANDO O QUE É A SEGUNDA MORTE – LUGAR 

DESTINADO AOS ESPÍRITOS NÃO SALVOS – UM LAGO DE FOGO: 

 APOCALIPSE 2:11 Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: O 

que vencer não receberá o dano da segunda morte; 

 

 APOCALIPSE 20:6 Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira 

ressurreição; sobre estes não tem poder a segunda morte;... 

 

 APOCALIPSE 20:14... Lago de fogo. Esta é a segunda morte; 
 

 APOCALIPSE 21:8 Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos 

abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras e 

a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e 

enxofre; o que é a segunda morte. 
 

A seguir continuaremos com o tema: A salvação do homem. 

10. APROFUNDANDO - SALVAÇÃO É DA ALMA OU DO ESPÍRITO 
DO HOMEM? 

RESPOSTA: A salvação é do espírito do homem. A salvação se presta 

a preservar o espírito do homem com Jesus, no reino eterno.  

                                                           
 
61 HÁ UMA SENTENÇA DE MORTE SOBRE O HOMEM. 
 

 SALMOS 102:18-20 Isto se escreverá para a geração futura; e o povo que se criar louvará ao SENHOR. 19 Pois olhou 

desde o alto do seu santuário, desde os céus o SENHOR contemplou a terra, 20 Para ouvir o gemido dos presos, para 

soltar os sentenciados à morte; (MORTE ETERNA). 
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A alma/vida e o corpo biológicos do homem têm fim com a 

chegada da morte da alma vivente.  

A alma vivente também poderá chegar ao fim através da 

transformação dos vivos-salvos durante o arrebatamento. Os 

espíritos dos cristãos salvos receberão novos corpos 

incorruptíveis, corpos espirituais. 

A alma é a vida biológico-orgânica e terrena. A alma e o 

corpo do homem são produtos hereditários, e são desta terra 

somente.  

Por sua vez, o espírito do homem é a terceira porção/parte 

do homem, e não é deste reino terreno, o espírito do homem vem 

direto de Deus.  

O espírito de cada pessoa não entra na geração hereditária 
proporcionada pelos pais humanos, nem por herança biológica de 

Adão e Eva. 

Algumas das heresias combatidas neste 

trabalho têm como pano de fundo a falta de 

entendimento da diferença entre alma do homem e 

espírito do homem.  

Lendo a Bíblia, descuidadamente,62 poderemos ficar confusos 

quanto à salvação ser da alma, ou do espírito. Isso se deve ao 

fato dos tradutores da bíblia fazerem uma grande mistura entre 

as palavras alma vivente do homem - a vida biológica, e o espírito 

do homem.  

Segundo dicionários diversos, a palavra grega, 

(transliterada), “psykhé” significa alma. “Psykhé” significa vida, 

representa aquilo que dá ânimo, dá existência à vida, a criatura 

que respira, pessoa, sangue, etc.  

                                                           
62 Percebe-se que na bíblia, como em qualquer lugar, UMA MESMA PALAVRA pode significar MUITAS 
COISAS diferentes. Exemplos de diversidades de sentido em uma mesma palavra dentro da bíblia: 
Água (da vida, dos rios, dos mares, o mundo, as aflições). Semente (palavra de Deus, ou 
filhos do reino, ou filhos do adversário – o joio). Fé (racional, ou dom espiritual, ou o 
firme fundamento-Jesus, ou as crenças supersticiosas...) Eleição (para ministérios e 
serviços, ou para salvação, ou para juízos). Leão (Jesus de Judá, ou o adversário. Fogo (do 
Espírito Santo, ou as aflições, ou fogo natural, ...). Batismo (nas águas, ou com o Espírito 
Santo, de arrependimento...). Sabedoria (humana, ou Divina, ou Jesus). O pão (terreno, ou 
o celestial-Jesus, ou fazer a vontade de Deus Pai). Coração (a mente, ou a bomba de sangue), 
etc. Para mais detalhes sobre simbologia bíblica leia nosso trabalho: “A BÍBLIA ALÉM DA 
LETRA”. 
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Quanto a palavra espírito, segundo dicionários diversos, a 

palavra grega é, (πνευμα), “pneuma”.  

“Pneuma” significa muitas coisas, dentre elas: Sopro, 

respiração, vento, espírito, brisa, etc. 

As palavras “psykhé” e “pneuma”, para alma e para espírito, 

muitas vezes recebem traduções como se fossem SINÔNIMO uma da 

outra, e até para significar outras coisas diferentes de alma e 

espírito, por exemplo: Animais, sentimento humano, mansidão, 

demônio, etc. 

Diante do exposto, resta comprovada a necessidade de 

avaliarmos a fundo os contextos onde as palavras “psykhé” e 

“pneuma” foram utilizadas para discernir corretamente o que Deus 

está falando, se o Senhor está fazendo uma referência à alma, ou 

ao espírito, do homem, ou a outra coisa. 

Exemplo de tradução de alma ao invés de espírito é encontrada 

no livro de APOCALIPSE, capítulos 6 e 20.63 Nestas passagens 

bíblicas se trata de espíritos de homens, embora tenha sido 

traduzido para “alma”. Posto que, a alma tenha fim com a morte 

biológica. As almas dos servos não poderiam estar na presença de 

Deus depois de extintas, depois de não mais existirem. 

É um erro atribuir à alma uma existência eterna. Se o 

contexto bíblico falar de existência pós-morte, neste caso, deve-

se substituir a tradução de alma para espírito, pois o espírito 

é o único elemento humano que continuará existindo depois da 

morte físico-biológica.  

Nos casos em que a tradução aponte um fato/ato de uma alma 

depois da morte física NÃO É PORQUE A ALMA PASSOU A TER ou tenha 

VIDA/EXISTÊNCIA ETERNA. Nesses casos, o que ocorreu foi uma 

tradução equivocada. O tradutor deveria ter usado a palavra 

espírito, mas usou a palavra alma.   

                                                           
63 NO ORIGINAL DA BÍBLIA EM HEBRAICO, AS PALAVRAS PARA ALMA E ESPÍRITO SÃO TRADUZIDAS na 
língua portuguesa, dentro da bíblia, TANTO SIGNIFICANDO ALMA COM SIGNIFICADO ESPÍRITO. Mas, 
o correto é entender que alma morre e é terrena, não estará no reino vindouro dos espíritos, 
onde não haverá coisas materiais, nem carne, nem sangue. 

 
 APOCALIPSE 6:9 “E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por 

amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram.”; (deveria ter sido traduzido para espírito). 

 APOCALIPSE 20:4... Vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de 

Deus,... (deveria ter sido traduzido para espírito). 
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Por tudo o que foi dito, repetimos: A alma de todo ser 

vivente neste mundo morre,64 inclusive a alma do homem. 

Certamente que a tradução mais acertada para essas passagens 

de apocalipse seria: “OS ESPÍRITOS” dos que foram mortos, pois 

os espíritos, ao contrário das almas, não deixam de existir após 

a morte física, após a morte da alma. 

Os tradutores de APOCALIPSE 6:9 e APOCALIPSE 20:4 não deveriam ter 

traduzido o original para a “alma dos que morreram”, pois, alma 

não existirá depois da primeira morte a qual é exatamente o fim 

da alma vivente. 

Pois bem, na bíblia, fala-se de alma vivente como se fosse 

o espírito, ora fala-se de espírito ao invés de alma vivente.  

Todavia, em que se fale de formas as mais diversas possíveis, 

o que de fato vai voltar para Deus, salvo ou não, é o 

espírito DO HOMEM.  

Muito embora, a bíblia cita a presença de almas na além-

morte devemos entender que se trata do espírito do homem. Porque, 

a bíblia seja claríssima em dizer, de GÊNESIS AO APOCALIPSE, que 

a alma morre, a alma tem fim, a alma não permanece viva para 

sempre...  

Das três partes que compõem um ser humano somente uma, o 

espírito do homem, voltará para Deus, por ter vindo de Deus.  

Nada vai para a eternidade, para o reino de Deus se não tiver 

vindo de lá, do reino espiritual.  

Como o corpo e a alma são produtos materiais desta terra não 

poderão ir para o reino espiritual, por não ser um elemento do 

reino dos espíritos. 

Assim sendo, sabemos que não retornará para Deus “o corpo do 

homem que é matéria orgânica desta terra. O corpo do homem voltará 

a ser terra/pó da terra”.65  

                                                           
64 ALMA MORRE, ALMA TEM FIM, alma É FINITA, alma É um elemento DESTE MUNDO APENAS...  

 APOCALIPSE 16:3... Morreu no mar toda a alma vivente; 

 SALMO 22:29... Todos os que descem ao pó... E nenhum poderá reter viva a sua alma.; 

 JÓ 36:14 A sua alma morre na mocidade, e a sua vida perece... 

65 O CORPO DO HOMEM É MATÉRIA TERRENA, VOLTARÁ A SER TERRA APÓS A MORTE BIOLÓGICA.  
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Também, é sabido que não voltará para Deus “a alma do homem 

a qual é vida biológica terrena, presente no sangue”.  

O que estamos dizendo vai além de entendimento bíblico. A 

própria bíblia diz que o sangue, ou seja, A ALMA BIOLÓGICA não 

irá PARA O CÉU, NÃO IRÃO HERDAR O REINO espiritual DE DEUS. 

FUNDAMENTO BÍBLICO DIZENDO QUE a ALMA, o SANGUE, ou 

seja, a VIDA BIOLÓGICA, por ser corruptível, mortal, 

NÃO VAI PARA O CÉU: 

 I CORÍNTIOS 15:50-53 E agora digo isto, irmãos: que a carne e “o sangue 

não podem herdar o reino de Deus”, nem a corrupção herdar a 

incorrupção... Nós seremos transformados. 53 Porque convém 

que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que 

isto que é mortal se revista da imortalidade. 

Observe algo a mais na expressão: “O sangue não podem herdar o 

reino de Deus”. Saiba que é no sangue que habita a “alma”, a “vida 

biológica”, e a palavra de Deus ensina que a alma/sangue NÃO 

HERDARÁ O REINO DE DEUS.  

O versículo 53 esclarece porque a carne, (o corpo), e o 

sangue, (onde reside a alma vivente), não podem ir para o 

céu, POR SEREM CORRUPTÍVEIS E MORTAIS. VEJAMOS ISSO: “Porque 

convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que 

isto que é mortal se revista da imortalidade. ” 

PORTANTO O que herdará o reino de Deus é o Espírito do homem, 

se voltar para Deus, na primeira ressureição, salvo por Jesus.  

 

FUNDAMENTO ENSINANDO QUE A VIDA BIOLÓGICA DO CORPO/CARNE 

É/ESTAR O/NO SANGUE: 

 LEVÍTICO 17:11 Porque a vida, (alma vivente), da carne 

está no sangue; 14 Porquanto a vida, (alma vivente), de 

toda a carne é o seu sangue; ... 

                                                           
 GENESIS 3:19 No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra; porque dela foste tomado; 

porquanto és pó e em pó te tornarás.  
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A vida de toda carne, ou seja, a ALMA de toda carne está 

no sangue. O sangue, a vida biológica, não vai herdar o reino 

eterno, por ser corruptível, terrena, deteriorável, mortal. 

Por serem eternos, os espíritos dos homens 

voltarão para Deus. Os espíritos dos salvos VÃO 

para bonanças eternas, e os espíritos dos que 

não estiverem salvos, voltarão para o tribunal 

de Crito, depois da segunda ressurreição. 

Isto é o que ensina a bíblia: Alma não vai para o céu, nem 

para o lago de fogo. O que poderá ir para lago de fogo, ou ir 

para a comunhão eterna com Deus é o espírito do homem. 

Apoiemo-nos, para assim discernimos, em vários versículos, 

alguns dos quais são a seguir apresentados.  

FUNDAMENTO BÍBLICO COMPROVANDO QUE O ESPÍRITO DO HOMEM VOLTARÁ 

PARA DEUS: 

 ECLESIASTES 12:7 E o pó volte a terra, como o era, e o 

espírito volte a Deus, que o deu;  
 

O que volta para Deus é o espírito do homem e não a alma/vida 

biológica. Pois, a alma é apenas a vida biológica presente no 

corpo dos seres vivos terrenos.  

 

Tanto os seres animais quanto os vegetais tem vida biológica.  

 

 SALMO 146:3,4 Não confieis em ... Filho de homem, em quem não há salvação. 4 Sai-

lhe o espírito, volta para a terra; ... 

O que volta A TERRA É O CORPO físico e será transformado em pó da terra.  

Por sua vez, após a morte da alma, a morte do corpo físico, o espírito 

do homem sai e retorna para Deus, conforme ECLESIASTES 12:7. 

 I CORÍNTIOS 5:5..., Para que “o espírito seja 

salvo” no dia do Senhor Jesus. 
 

Aqui, temos mais uma prova que a salvação de Jesus é para o espírito 

do homem.  
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Se a salvação fosse da alma/vida biológica os crentes em Cristo não 

morreriam fisicamente, a menos que perdesse a salvação.  

Se salvação fosse da alma, ou do corpo, não HAVERIA NECESSIDADE DE 

JESUS TRANSFORMAR os seus servos vivos, em um novo corpo espiritual, em 

nova vida, quando O SENHOR VOLTAR para arrebatar o seu povo.  

A necessidade de novo corpo, de um corpo NÃO CORRUPTÍVEL, é porque 

AS ALMAS E OS CORPOS BIOLÓGICOS, corpos terrenos, NÃO SERÃO SALVOS porque 

são deterioráveis. Por isso, necessitamos RECEBEM um corpo espiritual 

incorruptível para revestir, para servir de MORADIA/CASA, para os nossos 

espíritos SALVOS. 

No dia do Senhor, o arrebatamento do corpo de Cristo, será um 

arrebatado apenas dos espíritos dos servos de Jesus, revestidos em novos 

corpos espirituais.  

Não haverá arrebatamento de carne, nem de sangue/alma biológica.  

O novo corpo que receberemos será um corpo espiritual, tendo em 

vista que seremos imortais a semelhança dos anjos. 

 GÁLATAS 6:18 A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o 

vosso espírito! ...; 
 

A graça de Deus alcançou todo o nosso ser. Seja corpo, alma e, em 

especial, o “espírito do homem”.  

 

Se a graça tivesse alcançado só o corpo e a alma do homem o espírito 

do homem estaria sem a graça, e iria para o lago de fogo.  

 

Se a salvação fosse apenas do corpo e da alma do homem, neste caso, 

a salvação não teria efeito eterno por não ter alcançado o espírito do 

homem, a única porção humana que é eterna. 

 

Graças damos ao Senhor por nos ter dado uma salvação completa: O 

corpo, a alma e o espírito dos servos estão nas mãos do Senhor. Todavia, 

somente os espíritos voltarão para Deus, irão para o reino espiritual, 

por terem vindo de lá, por serem espíritos. 

 APOCALIPSE 22: 6 Disse-me ainda: Estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, 

o Deus dos espíritos dos profetas, ...; 

 

Deus dos espíritos dos profetas, e não somente o Deus das almas dos 

profetas... Deus é Deus de vivos. Os espíritos dos profetas permanecem 

vivos na eternidade.  

A alma, ou vida biológica, dos profetas foi eliminada quando eles 

morreram. A vida, ou alma, biológica tem fim com a morte física… 

FUNDAMENTO BÍBLICO COMPROVANDO QUE ALMA DO HOMEM É UM ELEMENTO 

MORTAL, alma é vida mortal, perecível: 



ELEIÇÃO, PREDESTINAÇÃO, GRAÇA, FÉ, TOTAL DEPRAVAÇÃO ETC. 

 

54 
ARQUIVO: ESTUDANDO A ELEIÇÃO  A PREDESTINAÇÃO E OUTROS ASSUNTOS 

PÁGINA: WWW.REVELACAODABIBLIA.COM.BR E-MAIL: REVELACAODABIBLIA@GMAIL.COM 

Cópia de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 13:02:02. 

 JÓ 36:14 A ”sua alma morre” na mocidade, e a sua 

vida perece ...  
 

Como vimos no verso acima, alma morre. Ela é vida perecível. A vida 

terrena deixa de existir com a morte da alma bilógica.  

Se alma voltasse para Deus teríamos uma contradição na bíblia, pois 

Deus é Deus de vivos, e não de mortos.  

Caso a alma voltasse para Deus, o Senhor seria Deus das almas mortas 

às quais estariam voltando para Ele.  

Quando Deus diz que a alma que pecar essa morrerá está apontando a 

consequencia espiritual do pecado. Deus está falando da morte espíritual 

do homem por causa do pecado, E NÃO MORTE DE CORPO/ALMA do homem pecador.  

Alargando o entendimento bíblico: É sabido que o espírito do homem 

é quem responde pelos pecados do homem. Também é do conhecimento comum 

que todos os homens são mortais, por isso morremos, independente, de 

pecados.  

A pessoa viva, com alma biológica viva, PECA e o resultado é a 

morte ESPIRITUAL, condenação do Espírito de tal pessoa, e não uma morte 

física, biológica.  

Se o resultado do pecado fosse a morte física, morte da alma, já 

não existiria mais seres humanos vivos na terra, pois TODOS os humanos 

PECAM.66 SE pecado fosse o motivo da morte física, as 

criancinhas não morreriam pois elas não têm pecados. 

Os humanos morrem biologicamente por sermos mortais, e não por 

causa de pecados, pois, quer estejamos com pecados, ou com o perdão 

deles, nossas almas continuam morrendo por serem finitas, terrenas, 

mortais. 

Todos os seres vivos da terra contam seus dias para a 

morte da alma. Cada dia vivido É UM DIA a menos que teremos, 

é um dia mais próximo da morte da alma vivente... 

 SALMOS 22:29..., Todos os que descem ao pó se prostrarão 

perante ele; e “nenhum poderá reter viva a sua alma”;  
 

O trecho bíblico, acima: “Nenhum poderá reter viva a 

sua alma” é mais uma prova que a “alma” de todos os homens 

morrerem, as almas de todos irão morrer.  
 

                                                           
66LEIA NOSSO TRABALHO, “QUEM NÃO TEM PECADO LANCE A PRIMEIRA PEDRA”, PARA MAIS DETALHES SOBRE 
O PECADO DE TODOS OS HUMANOS. 
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Nenhum homem pode manter a sua alma viva. Portanto, as almas, por ter 
morrido, não irão voltar para Deus.  
 
O que volta para Deus é o espírito do homem. 

 

O corpo morto, sem alma biológica virará pó, deixa de existir, não 

tendo como se ajoelhar.  

FUNDAMENTO BÍBLICO falando que Deus é espírito e que o HOMEM 

TAMBÉM TEM ESPÍRITO: 

 

 JOÃO 4:24 Deus é Espírito, e importa que os que o adoram o adorem 

em espírito e em verdade.  
 

Deus é espírito. O que irá se unir com Jesus é o espírito do 

homem. No arrebatamento haverá uma UNIÃO DE ESPÍRITOS DOS SALVOS 

COM Jesus em ESPÍRITO. 

Senão teríamos um DEUS-ESPÍRITO unido com a alma do homem, seria 

a união de algo material, terreno, biológico, temporal unido com 

Deus-espírito. 

Deus é espírito de vida eterna e não alma biológica terrena, 

perecível.  

Nós somos criados seus semelhantes: Temos espírito eterno. O que 

restará após a morte biológica da alma é o espírito do homem. A 

morte física é exatamente a morte da alma, o encerrar da vida 

física / biológica do homem. 

 NÚMEROS 16:22 Mas eles se prostraram sobre os seus rostos, e disseram: O Deus, 

Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem, e indignar-te-

ás tu contra toda esta congregação?  
 

 NÚMEROS 27:16 O SENHOR, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um 

homem sobre esta congregação; 
 

Todo ser vivo tem alma, pois alma é vida. Entretanto, somente os 

humanos tem espírito.  

 JÓ 12:10 Na sua mão ”está à alma de tudo quanto 

vive”, e o ”espírito de toda a carne humana”;  
 

Nesse versículo está dito claramente que há alma em todo ser 

vivo. Também, aponta a existência de espírito nos humanos.  
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Aqui, temos mais uma referência a mostrar que Deus é Deus 

eterno, de coisas eternas, entre essas coisas estão os espíritos 

“de toda a carne humana”. 

 II TIMÓTEO 4:22 O Senhor Jesus Cristo seja com o teu 

espírito...; 
 

Salvação é do espírito do homem. Através da salvação o espírito do 

homem “salvo” passa a ter comunhão com Jesus.  

 

Passamos a ser corpo de Cristo. Isso se consumará efetivamente no 

arrebatamento do corpo de Cristo, momento em que o Senhor será, para 

sempre, “um”, em comunhão, com os espíritos de homens salvos. 

 

FUNDAMENTO BÍBLICO COMPROVANDO A MORTE DO CORPO DO HOMEM: 

 GÊNESIS 3:19 No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a 

terra; porque dela foste tomado; porquanto és pó e em pó te 

tornarás;  
 

O corpo e o sangue do homem serão extintos, virarão pó da terra com 

a chegada da morte biológica. 

 

 ECLESIASTES 9:5,10 Porque os vivos sabem que hão de morre, ... 10 .... 

Porque na sepultura, para onde tu vais, ... 

Os seres humanos, desde o pecado de Adão, passaram a estar sujeitos a 

morte física. A morte passou a todos desde que Eva/Adão pecaram.  

O que vai para a sepultura é o corpo, a parte material, do homem. 

O espírito do homem salvo vai para Cristo. O espírito do “não-salvo” vai 

para o “seol”, e depois do tribunal de Cristo vai para o lago de fogo.  

 JÓ 34:14 Se ele pusesse o seu coração contra o homem, e “recolhesse 

para si o seu espírito” e o “seu fôlego”, (manifestação da alma), 

15 Toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria para o 

pó, (o corpo e o sangue voltarão a ser pó, quando a vida chega ao fim, 
morre.);  

 

A EXPRESSÃO: “Recolhesse para si o seu espírito” 

comprova que DEUS recolhe o espírito do homem, e não a alma. Enquanto 
a alma, ou vida terrena, ela tem fim com a morte do corpo físico.  
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O fôlego, no versículo acima, é a manifestação da alma vivente, da 
vida física no corpo humano. 

Um corpo morto não tem como fazer obra alguma, conforme 

ECLESIASTES 9:10 “.... Porque na sepultura, para onde tu vais, não 

há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. ”  

O SALMO 22:29 também nos informa que: NINGUÉM TEM COMO RETER VIVA 

SUA ALMA, OU SEJA, NÃO HÁ COMO O HOMEM MANTER O CORPO FÍSICO com alma 

viva ETERNAMENTE.  

A morte física é certa tendo em vista que o corpo com sua alma/vida 

biológica são partes da terra, que também terá fim na consumação dos 

séculos.  

A morte física é exatamente a morte da alma biológica, o fim da 

vida física.67 

A sagrada escritura fala que o salário do pecado é a morte.68 

Entretanto, não se trata da morte física, mas da morte do espírito. 

Pecado traz morte/consequência espiritual.  

A morte da alma vivente não é suficiente para pagar pecados.69  

                                                           
67 O CATIVEIRO DO ESPÍRITO, NO LAGO DE FOGO, EM SOFRIMENTO, É CHAMADO DE SEGUNDA MORTE, 

MORTE DO ESPÍRITO. Segundo o versículo a seguir: 

 APOCALIPSE 21:7-8 Quem vencer, herdará todas as coisas; e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. 8 Mas, quanto 

aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras e a 

todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre; o que é a segunda morte.  
 

O que morre fisicamente é a “alma vivente”, e o que morre espiritualmente, é o 

espírito. 

 APOCALIPSE 20:15 E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo.  

 APOCALIPSE 2:11 Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: O que vencer não receberá o dano da 

segunda morte. 

 
68 ROMANOS 6:23 Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus 

nosso Senhor. 

69 A ÚNICA MORTE FÍSICA QUE PODE APAGAR PECADOS É A MORTE DE JESUS. ELE FEZ isso UMA SÓ VEZ, 
POR TODOS NÓS. Vejamos um versículo da bíblia sobre isso: 

 II CORÍNTIOS 5:15 E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por 

eles morreu e ressuscitou.  
 

Ele morreu fisicamente uma vez porque o HOMEM, igualmente, morre uma SÓ vez, segundo está 

escrito em Hebreus, a seguir: 

 HEBREUS 9:26-28 De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora 

na consumação dos séculos uma vez se manifestou, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. 27 E, como aos 

homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, 28 Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez 

para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para salvação. 
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A vida biológica, ou melhor, a alma vivente de todos os seres 

vivos está no sangue: 

 LEVÍTICO 17:11 Porque a vida da carne está no sangue; 14 

Porquanto a vida de toda a carne é o seu sangue; ...; 
 

O sangue, a vida de cada alma vivente, é produto desta 

terra, é conforme a sua espécie.  

FUNDAMENTO BÍBLICO DIZENDO QUE ALMA É FRUTO DESTE MUNDO:  

 GÊNESIS 1:24 E disse Deus: Produza a terra alma vivente 
conforme a sua espécie; gado, e répteis e feras da terra conforme a sua 

espécie; e assim foi; 

 
Se salvação fosse de almas, haveria de haver salvação de 
gado, de répteis, de todas as feras da terra, tendo em vista 
que todos eles têm ‘ALMA/VIDA BIOLÓGICA’. 

 

  GÊNESIS 1:21 E Deus criou as grandes baleias, e todo o réptil de alma 

vivente que as águas abundantemente produziram conforme as 

suas espécies; e toda a ave de asas conforme a sua espécie; e viu Deus que era 

bom. 
 

Alma é sinônimo de vida biológica. Alma não é o mesmo que espírito 

como muitas vezes é usado, em várias traduções da bíblia, e no 

entendimento comum do povo.  

Todos os seres vivos têm alma, ou seja, ELES TÊM VIDA.  

Por outro lado, somente os homens têm espírito.  

O homem, a semelhança de Deus, 70 também é trino,71 conforme 

dito na palavra do Senhor.  

Neste trabalho falaremos muito sobre coração, mente, razão, 

entendimento, livre-arbítrio. Isso tudo nos impõe entendermos 

melhor o que é o coração dentro da bíblia. 

 

A seguir falaremos um pouco sobre isto. 

                                                           
 

 
70 EMBORA NÃO EXISTA A PALAVRA TRINDADE NA BIBLIA, EXISTEM VERSÍCULOS OS QUAIS NOS GARANTEM 
QUE DEUS PAI, FILHO E ESPÍRITO SANTO FORMAM UMA SÓ PESSOA essencialmente DIVINA. 

 
71 HEBREUS 4:12... A divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas - (o corpo)... 
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11. O QUE É A MENTE, CORAÇÃO NA BÍBLIA? 72 

Existe um silêncio, quase absoluto, nos ensinos cristãos 

quanto à importância da racionalidade no processo de salvação.  

Quando alguém traz alguma palavra sobre razão é um festival 

de condenação, com objetivo de confirmar que a razão humana é 

totalmente inoperante/desnecessária dentro do processo salvador.  

Alguns em suas defesas antirracionais chegam à beira de 

apresentarem o “homem-cristão-ideal” como um ser irracional, um 

ser que esteja muito próximo de uma existência sem cérebro.  

A confusão é tanto a ponto de muitos, defensores do livre-

arbítrio, serem contrários à participação da razão no pacto 

salvador.  

O problema é que livre-arbítrio é exercício regular da razão, 

da racionalidade.  

Ter livre-arbítrio é ter racionalidade, é exercitar a razão. 

Portanto, quem defende a existência de livre-arbítrio não poderia 

ser contrário à existência de racionalidade nos servos, PELO 

MENOS “ATÉ CERTO PONTO”. 

Pois é, muitos não alcançaram que o livre-arbítrio o qual 

defendem existir, e ter participação na aceitação da salvação, é 

fruto da razão, é produto da racionalidade a qual ferozmente 

dizer que não tem participação alguma na execução do projeto de 

salvação.  

Através da razão é que o homem COMPREENDE, aceita, se 

converte, deseja receber a salvação de Cristo. Como diz a bíblia: 

“ROMANOS 10:10 Com o coração se crer para justiça” e “MATEUS 13:15 

compreendam com o coração, E se convertam”.  

O CORAÇÃO, nas citações acima, é uma referência à 

RACIONALIDADE HUMANA, é uma citação INDIRETA ao fruto principal 

produzido pelo cérebro HUMANO - A RAZÃO.  

O CRER citado, no versículo acima, é APENAS UMA CRENÇA 

RACIONAL, AINDA NÃO É A FÉ QUE VEM DO ALTO, mas, mesmo assim, é 

a anuência participativo-concessiva do homem ao projeto salvador.  

                                                           
72 Leia nosso trabalho: O QUE A MENTE A RAZÃO A CONSCIÊNCIA O CORAÇÃO NA BÍBLIA. 
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Deus tem um projeto de salvação para todos os humanos, (é a 

parte de Deus), e o homem, individualmente, deve permitir/querer 

que Deus execute tal projeto em sua vida, (é a parte do homem).  

A parte do homem, uma vez que teve sua mente iluminada pelo 

conhecimento da palavra de Deus, 73 é anuir, é querer, o projeto 

de Deus no coração do concordante com Deus. 

A salvação, a execução do projeto de salvação, inicia com 

uma aliança entre duas “razões”, entre duas “mentes”, entre duas 

“vontades livres”, a de Deus e a do homem.  

A Salvação do espírito do homem é o resultado do pacto da 

vontade de Deus, (razão/mente de Deus) com a vontade do homem, 

(razão/mente do homem). Dizemos isso para aqueles, evidentemente, 

que tem condições mentais e racionais para entender e aceitar o 

chamando para caminhar com Cristo.  

Não é o caso de criancinhas, de débeis mentais, e de pessoas 

as quais nada podem entender e escolher racionalmente.... Nesses 

casos impera exclusivamente a vontade salvadora do Senhor. 

Bem verdade é que depois da aceitação o homem precisa 

abandonar um viver pela sua própria mente/razão, e passar a ser 

dirigido pelo Espírito Santo, pela mente de Deus.  

Para suprir a necessidade de o homem ser guiado pela mente 

de Deus é que Jesus faz o “IMPRESCINDÍVEL” 74 batismo com o 

Espírito Santo.75 Para que o Espírito santo possa guiar o homem 

no processo de salvação.76  

É igualmente verdade que o homem tem, e continuará tendo, o 

livre-arbítrio, e por isso pode continuar aceitando o governo do 

Espírito Santo, ou poderá rejeitar o guiar do Espírito santo.  

Se o homem deixar de querer ser dirigido pelo Senhor é 

evidente que o homem tem liberdade para abandonar racionalmente 

                                                           
73 EFÉSIO 1:18 Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua 

vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. 

 
74 ROMANOS 8:9 Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se 

alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. 

 
75 ATOS 2:38,39 E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão 

dos pecados; e recebereis o dom do Espírito Santo; 39 Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e 

a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. 

 
76 ROMANOS 8:14 Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. 
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o projeto de Deus, mesmo não sendo essa a vontade, a razão, de 

Deus para a vida de tal homem. 

FUNDAMENTO BÍBLICO DEMONSTRANDO A IMPORTÂNCIA DA RAZÃO NO 

PROCESSO DE ACEITAÇÃO DE CRISTO: 

 MATEUS 13:15 Porque o coração deste povo está endurecido, E ouviram 

de mau grado com seus ouvidos, E fecharam seus olhos; Para que não vejam com 

os olhos, E ouçam com os ouvidos, E “compreendam com o 

coração”, E se convertam, E eu os cure; 
 

A palavra está claramente falando que o homem compreende com a RAZÃO, com o 

CORAÇÃO, para poder se converter.  

 

O ato de compreender é um produto, um fruto da razão humana. O homem antes de 

empreender qualquer ação ele precisa entender com o coração, com a mente.  

 

É do coração que procede tudo que o homem faz, 77 é do coração cheio com a 

palavra de Deus que sai a decisão de querer ser salvo.  

 

 ROMANOS 10:10 Visto que com o coração se crê para a justiça, e 

com a boca se faz confissão para a salvação. 
 

Mais uma vez a palavra do Senhor está falando da importância da mente, da 

razão, do coração do homem no processo justificador. Visto que é com a mente 

que se crê para dar início a execução da aliança salvadora.  

 

Também o prosseguimento do processo de justificação através do sangue de Jesus 

depende da anuência da vontade do homem.  

 

A boca fala por impulso, comandada pela mente, pela razão, pelo coração... 

Como é do conhecimento comum, o livre-arbítrio humano, é 

produto da racionalidade, é obra da razão, é filho do coração, é 

originário da mente do homem.  

O livre-arbítrio é fruto de juízos, de julgamentos, de 

escolhas racionais que o homem faz a todo instante. O homem vive 

o fruto das suas escolhas racionais.  

A aversão à razão é algo contraditório, pois, alguém que 

defenda a existência de livre-arbítrio, por coerência, DEVERIA 

TAMBÉM SER DEFENSOR DA RAZÃO, pelo menos até certo ponto.  

Digo certo ponto porque o homem não é salvo por fé racional. 

No entanto, o homem precisa racionalmente querer e permitir que 

Deus o salve. Deus só salva quem tem um coração contrito, quem 

                                                           
77 MATEUS 15:18,19 Mas, o que sai da boca, procede do coração, e isso contamina o homem. 19 Porque do coração 

procedem os ... pensamentos... 
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deseja racionalmente ser salvo. (Excluído aí os humanos que sejam 

irracionais, evidentemente). 

Pois bem, se alguém é contrário à participação da razão 

humana na aceitação, e na execução, do processo salvador, por 

coerência, deveria ser adepto da tese, antibíblica, de uma 

salvação, e de uma condenação, por obra impositiva de Deus.  

Quem rejeita a participação da razão no processo salvador 

deveria ser adepto do determinismo calvinista, onde a salvação 

não seria um pacto, um acordo, ou aliança, entre Deus e o homem.  

Para os deterministas a vontade do homem não têm influência 

na obra de Deus. Para eles a salvação e a condenação seriam fruto 

exclusivo de Deus, o que não é verdade.  

Para os deterministas a salvação e a condenação seriam frutos 

de imposições soberanas da parte de Deus, sem a participação da/o 

razão/livre-arbítrio do homem. Isso é um erro. É um ERRO PREGAR 

QUE A RAZÃO HUMANA NÃO É USADA POR DEUS NO PROCESSO DE SALVAÇÃO. 

A razão entra não só na permissão/aceitação da salvação, 

através do livre-arbítrio quando é permissivo, mas também durante 

a execução do pacto salvador, durante o caminhar no caminho da 

vida. A cada instante os servos tem que escolher continuar crendo 

e aceitando a direção do Espírito Santo nas suas vidas. A caminha 

salvadora com Cristo é um processo onde o homem continuamente 

vai aceitando a ação diretiva do Espírito Santo.  

O fruto da racionalidade de cada indivíduo poderá 

permitir/anuir, ou impedir, que O SENHOR execute a aliança, o 

pacto, para a salvação de determinada pessoa.  

O homem não deixa de ter o exercício da RAZÃO, depois que 

aceita a salvação. Nem é um ser irracional, sem liberdade de 

agir, nem antes nem depois de aceitar o Salvador.  

Portanto, precisamos alcançar onde entra, e qual é, o limite 

participativo da razão humana no acordo salvador com Jesus, sem 

extremismos.  

Não podemos ser adeptos da irracionalidade total, 

determinista, nem aderentes de uma salvação somente através de 

fé racional. 

O livre-arbítrio possibilita ao homem aceitar, ou rejeitar, 

o Senhor Jesus como seu salvador pessoal. 
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Pois bem, aqui iremos nos concentrar no que ensina as 

sagradas escrituras sobre o cérebro/coração, evidentemente, por 

ser um trabalho espiritual, sem pretensão científica, nos 

limitaremos à bíblia.  

Sabemos que muitos estudam, há milênios, as funções 

cerebrais. São exemplos disso: Os filósofos, os psicanalistas, 

os psicólogos, os neurocientistas,78 os médicos, e mais 

recentemente até a cibernética,79 a robótica80.... No entanto, 

nosso trabalho não irá entrar nessas áreas de estudos humanos, 

porque a fé e a salvação são ensinadas na bíblia, não vem de 

ciências humanas, muito menos de achômetros filosóficos-

teológicos... 

Neste item, trataremos dos temas “mente/coração/cérebro” 

enfocados na bíblia. Faremos isso, mesmo não desconhecendo que 

os temas aqui abordados têm conclusões, e definições, específicas 

dentro das ciências seculares e humanas, a exemplo das ciências 

citadas no parágrafo anterior.  

Aqui, estudaremos a razão, a mente, o coração, tendo como 

base os fundamentados e ENSINOS DA BÍBLIA, da palavra de Deus.  

Neste trabalho tentaremos passar ao largo das definições 

cientificas, e das teses frutos de “achômetros”. Faremos isso 

com o devido respeito ao que ensinam os cientistas, os teólogos, 

os neurocientistas, os psicanalistas, os psicólogos, os médicos, 

... 

Sabemos que as ciências humanas diferenciam a mente de 

cérebro, e de coração, mas o Senhor tem um ensino bíblico 

mostrando uma confluência/convergência nesses assuntos os quais 

precisamos conhecer melhor... É de salvação e razão, CONFORME 

ENSINA A BÍBLIA, que trataremos aqui... 

Pois bem, o livre-arbítrio é um dos frutos da 

mente/coração/cérebro. A racionalidade é produto do centro 

nervoso central o qual capacita o homem a tomar decisões.  

Aqui, buscaremos entender onde se encaixa, no processo 

salvador, A RAZÃO, A RACIONALIDADE a qual produz o livre-arbítrio 

o qual leva o homem a aceitar a salvação proposta por Jesus. 

                                                           
78 Os estudiosos do sistema nervoso/cerebral. 
79 Grosso modo: Ciência aplicada ao estudo de sistemas complexos e controles automáticos. 
80 De modo genérico: Ciência voltada para o estudo da automação e da mecanização de sistemas 

e atividades repetitivas, através de sistemas computacionais e robôs/maquinas diversas...  
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A seguir direto aos temas, antes que nos “excomunguem”. Vamos 

entender um pouco, SEGUNDO A BÍBLIA, o que é a razão, o que é a 

mente, o que é o coração, o que é o pensamento, o que é a 

consciência.  

12. APROFUNDANDO: O QUE É A MENTE, O CÉREBRO, O 
CORAÇÃO? 

 

RESPOSTA: Dentro da bíblia, com frequência, a palavra coração 
e a palavra mente são tratadas como sendo um só órgão do corpo 
humano. Elas são tratadas como sinônimas uma da outra.  

 
É imprescindível entendermos que “indiretamente”, o cérebro, 

(através da sua produção principal: o “pensamento”, o 
“raciocínio”), e o coração são citados na bíblia como SINÔNIMO 
uma da outra.  
 

É necessário alcançarmos que, para a bíblia, cérebro e o 
coração são a mesma coisa, para podermos alcançar a importância 
do fruto do encéfalo/coração: “A razão, o raciocínio” dão 
condições aos humanos de exercerem o livre-arbítrio.  

 
O cérebro e seus frutos são RECURSOS QUE DEUS CONCEDEU AO 

HOMEM PARA podermos VIVER NA TERRA, E PARA podermos “querer” QUE 
DEUS realize em nós o seu processo salvador, para uma vida no 
céu, através de Jesus.  
 

Por complementação dedutiva, entendemos que a habilidade 
mental racional, a racionalidade, é fruto da atividade do órgão-
cérebro. Por isso, a mente é o órgão que capacita termos o 
raciocínio, termos o pensamento, termos a razão, termos o 
entendimento, termos a imaginação, para nosso estudo BÍBLICO.  

 
Agora se formos direto ao órgão biológico, ao encéfalo, nesse 

caso, mente seria o próprio cérebro... Se alguém está pensando 
na “mente” como o “órgão”, a matéria física, então a mente, seria 
o mesmo que o cérebro, o mesmo que o órgão central composto de 
células neurais. 
 

O pensamento o qual é fruto do funcionamento regular do 
cérebro está intimamente ligado à razão, ao intelecto, ao 
entendimento, à consciência do homem, à capacidade de entender 
todas as coisas, nesse mundo material e mensurável. 

 
O complexo funcionamento do cérebro possibilita que o homem 

tenha o raciocínio para poder decidir, escolher, o que bem quiser 
fazer, ou deixar de fazer.  
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Como é sabido, o corpo humano é uma máquina perfeita e 
altamente especializada na manutenção da vida biológica do homem.  

 
Existem no corpo do homem muitas células e órgãos altamente 

especializados em determinadas atividades. Assim é com as células 
olfativas as quais possibilitam a identificação dos odores. As 
células sensoriais as quais permitem as percepções táteis. As 
células sanguíneas, as células hepáticas, as ósseas, etc.  

 
Também temos órgãos como o coração, os pulmões, os rins, os 

olhos.... Todos igualmente com sua competência funcional 
delimitada.  

 
Tanto as células como os órgãos fornecem ao corpo humano os 

produtos que Deus predeterminou.  
 
Pois bem, existem vários órgãos especiais no corpo humano. 

O principal deles é o cérebro. Ele é sobremaneira especial pelo 
que produz, como pelas células constitutivas as quais lhe dão 
existência física e funcional totalmente diferente dos demais 
órgãos.  

 
O cérebro é único, é ímpar, em seu funcionamento e em suas 

atribuições dentro do corpo.  
 
O produto do cérebro é tal qual o próprio cérebro, uma 

produção complexa e vital.  
 
Coube ao cérebro governar o funcionamento dos demais órgãos 

do corpo humano. O Encéfalo faz o governo biológico, racional, 
comportamental, emocional, e gerencia as demais atividades do 
corpo inteiro. Ele age interna e externamente, de forma 
voluntária, ou involuntária.  

 
O cérebro de cada animal comanda as funções biológicas 

naturais em todos os seres animais. 
 
No entanto, nos humanos, além desse governo biogênico, o 

cérebro, através do raciocínio/pensamento fornece ao homem o 
juízo de valores, a razão. 

 
Ele também proporciona a fala, a memorização, a audição, o 

pensamento, a consciência de si, e do mundo que nos cerca. Com 
isso o homem tem condições de exercer o livre-arbítrio. 

  
O cérebro produz todos os frutos e valores que faz a 

diferença entre um ser racional-humano e outro ser animal 
irracional. 
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Dentre os produtos vitais fornecidos pelo cérebro 
encontramos a RAZÃO, a racionalidade. Temos a capacidade de fazer 
julgamento, juízo de valores. Temos a razão para escolher o que 
queremos viver/fazer, etc.  

 
Temos a aptidão de julgar tudo e, em função dessa aptidão, 

podemos escolher aquilo que queremos fazer, ou deixaremos de 
fazer.... Essa capacidade natural, recebida pelos humanos 
possibilita o exercício do LIVRE-ARBÍTRIO. O livre agir é um 
fruto da razão, da competência funcional do cérebro. 

 
A bíblia traz ensinos demonstrando que Deus, muitas vezes, 

chama o cérebro de coração. Deus chama o cérebro pelos frutos 
que lhe são característicos.  

 
Encontramos variados versículos chamando o centro do 

pensamento, o cérebro, de CORAÇÃO.  
 
Dizemos isso porque ao dizer, NA BÍBLIA, “pensamento do 

coração” não podemos conceber que a bíblia esteja falando da 
bomba de sangue. Pois, os músculos cardíacos, em funcionamento, 
somente produzem movimento circulatório sanguíneo.  

 
O Coração, o conjunto de células-musculares do coração, 

produz a circulação do sangue. A bomba biológica cardíaca não 
produz pensamentos.... Literalmente o coração não produz 
pensamento. Quando a bíblia fala de “pensamento do coração” isso 
significa raciocínio, produto da mente e NÃO LITERALMENTE algo 
vindo da bomba de sangue. 

 
Dizemos isso porque, pensamento é fruto/produto do 

funcionamento do cérebro. Inexiste pensamento, raciocínio, 
lógica racional, dentro da musculatura cardíaca...  

 
Quem produz pensamento é o encéfalo. Pensamento é produto 

característico produzido unicamente pelo conjunto de células 
neurais específicas, localizadas dentro do cérebro.  
 
FUNDAMENTO DEMONSTRANDO QUE CORAÇÃO, quase sempre, dentro da 
bíblia, É O MESMO QUE o cérebro, MENTE, INTELECTO, ENTENDIMENTO: 
 

 GÊNESIS 6:5 E viu o SENHOR que a maldade do homem se multiplicara sobre a 

terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu 

coração era só má continuamente; 

 
Está falando do cérebro/encéfalo, posto que, literalmente o coração não 
produz imaginação.  
 
Aqui coração está sendo tratado como sinônimo de cérebro, mente. 
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 GÊNESIS 8:21 E o SENHOR sentiu o suave cheiro, e o SENHOR disse em seu coração: Não 

tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem; porque a imaginação do 

coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir 

todo o vivente, como fiz; 

 
Mais uma vez, o termo coração está sendo usado no lugar de cérebro, da 
mente humana.  
A mente, o cérebro, é o órgão humano responsável por produzir imaginação, 
pensamentos, raciocínio, razão... 

 

 GÊNESIS 17:17 Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e riu-se, e disse no 

seu coração: A um homem de cem anos há de nascer um filho? E dará à luz 

Sara da idade de noventa anos? 

 
Aqui, também, vemos a palavra “coração” sendo usada como sinônimo de 
cérebro/mente.  
 
A faculdade de riso no interior, de sentimentos íntimos, é fruto do 
pensamento, da mente/do cérebro.  
 
O órgão cardíaco, o coração produz apenas movimento sanguíneo e nunca 
pensamentos e sentimento, a exemplo o riso...  

 

 GÊNESIS 24:45 E antes que eu acabasse de falar no meu coração, 

eis que Rebeca saía com o seu cântaro sobre o seu ombro, desceu à fonte e tirou água; 

e eu lhe disse: Peço-te, dá-me de beber; 

 
A fala é produzida pelo cérebro, e é, por fim externada, reproduzida pelas 
cordas vocais. Ele estava pensando, raciocinando, fazendo conjecturas 
sobre a informação recebido. 
 
O órgão cardíaco não produz, nem reproduz fala. Portanto, aqui a bíblia 
está usando à palavra coração no lugar da palavra cérebro, mente, 
encéfalo.... Percebe-se isso pelo fato da fala ser produto da mente e não 
do coração. 

 

 GÊNESIS 27:41 E Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção, com que seu pai o 

tinha abençoado; e Esaú disse no seu coração: Chegar-se-ão os dias de 

luto de meu pai; e matarei a Jacó meu irmão. 

 
Novamente a bíblia está atribuindo ao coração um produto que é originário 
do cérebro. Principalmente quando não externado através das cordas vocais, 
a fala permanece apenas no pensamento, na mente, no encéfalo.  

 

 GÊNESIS 37:11 Seus irmãos, pois, o invejavam; seu pai, porém 

guardava este negócio no seu coração; 
 
O homem pode guarda na memória, no cérebro, aquilo que é vivenciado no 
dia-a-dia. 
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Neste versículo mais uma vez percebemos que a palavra de Deus está falando 
da mente, do cérebro, tendo em vista que o coração não pode guardar 
informação. 
 
O musculo cardíaco não pode guardar negócio algum. A memorização é produto 
exclusivo do órgão cerebral. 

 ROMANOS 7:23 Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha 

contra a lei do “meu entendimento, ” e me prende debaixo da lei 

do pecado que está nos meus membros; 
 

 HEBREUS 10:16 Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o 

Senhor: Porei as minhas leis em seus corações, E as 

escreverei em seus entendimentos; ...; 
 

 HEBREUS 8:10 Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa 

de Israel, diz o Senhor; Porei as minhas leis “no seu 

entendimento, ” E em seu coração as escreverei; ...; 
 

 JEREMIAS 31:33 Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles 

dias, diz o SENHOR: Porei a minha lei “no seu interior, ” e a 

“escreverei no seu coração”; ... 

 

 LUCAS 10:37 E, respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o 

teu coração, ..., e de todo o teu entendimento, ... 

 

 ROMANOS 7:25 Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que 

”eu mesmo com o entendimento” sirvo à lei de Deus, mas com a 

carne à lei do pecado; 

 

 ROMANOS 1:20 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; 
 

Como vimos, nos últimos versículos acima, a própria palavra 
fala do entender racional. Portanto, precisamos harmonizar 
entendimento racional e fé espiritual para não rasgarmos a 
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bíblia, buscando justificar inexistência de razão, ou 
inexistência de fé vinda do alto.81 

 

A seguir como andar no caminho da vida escolhendo viver de fé em 
fé. 
 

13. SERIA POSSÍVEL CAMINHAR PELO CAMINHO DA VIDA 
DESPREZANDO toda A RAZÃO? 

RESPOSTA: NÃO. Pois até para iniciar a caminhada de fé o homem 
precisa DA RAZÃO, precisa entender, crer, e desejar que o 
processo salvador, o caminho da salvação de Jesus, seja 
implantado em sua vida.  
 

Quem crer na existência de livre-arbítrio deveria entender 
que livre-arbítrio é fruto do exercício da razão/da mente. 
Portanto, não deveria “espancar” a importância da razão no 
processo de salvação. A menos que salvação fosse um ato imposta 
por força arbitrária de Deus, salvação forçada não existe na 
bíblia. 

 
A concordância racional do indivíduo é importante porque é 

a parte do homem na aliança para salvação. A razão, a mente, é a 
porta que possibilita a entrada da fé naquele que será salvo. 

 
Somente não haveria importância da razão, da mente humana, 

se a salvação fosse por ato exclusivo de Deus, se fosse ato 
imposto por Deus sem a concordância do homem. 

 
Pois bem, uma pessoa não viverá espiritualmente da razão, 

mas ela precisa, racionalmente, livremente, permitir que o 
Espírito santo da fé venha morar em seu coração, em sua mente...  
 

Não existe como uma pessoa receber a fé em Cristo se tal 
humano for totalmente irracional, totalmente demente, totalmente 
sem a RAZÃO a qual possibilita entender o reino celestial e o 
aceitar racionalmente...  

 
O Espírito santo não convenceria ninguém da justiça e do 

juízo se o homem não pudesse entender RACIONALMENTE o projeto de 
Deus, e se converter do caminho de morte para o caminho da vida.  

 
Lógico que dizemos isso pelos meios normais, racionais, pois 

através de operação de maravilha diversa do ENTENDIMENTO, tudo 
seria possível, pois para DEUS TUDO É POSSÍVEL.  

 

                                                           
81 Para mais detalhes sobre mente/coração lei nosso trabalho: “O QUE A MENTE A RAZÃO A CONSCIÊNCIA O 
CORAÇÃO NA BÍBLIA”. 
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Também não existe como alguém caminhar exclusivamente pela 
fé, sem nenhuma participação do coração/mente/razão. Pois, a fé 
se instala dentro da mente/do cérebro do homem, racionalmente 
funcional.  

 
Existe uma grande semelhança na interação do corpo-humano 

com o espírito humano e da influência mútua da “fé espiritual” 
com a razão-humana. 

 
A fé se manifesta dentro de uma pessoa RACIONALMENTE 

FUNCIONAL, com razão viva e eficiente/eficaz.  
 
Da mesma forma que o corpo é apenas uma morada, um 

tabernáculo, para residência do espírito do homem, e do Espírito 
Santo. Assim, funciona de forma assemelhada o cérebro, quando 
racional o cérebro é a morada da fé espiritual.  

 
Num corpo humano sem vida, o espírito do homem e o Espírito 

Santo deixam de estar presente nele. 
 
 Por sua vez, o cérebro é a morada, o tabernáculo, o 

involucro humano aonde a FÉ que vem do alto faz habitação, se 
manifesta. De tal forma é que se uma mente/cérebro deixar de 
produzir “a razão” nesse caso a fé é impedida de se manifestar 
em tal pessoa. 

 
A FÉ deixa de habitar num corpo humano que esteja 

RACIONALMENTE MORTO, totalmente irracional, débil mental total.  
 
A razão e a fé são coisas diferentes, mas a fé deixa de 

operar numa pessoa se a razão deixar de existir em tal pessoa.  
 
A FÉ NÃO HABITA NUMA PESSOA QUE ESTEJA COM MORTE 

RACIONAL/cerebral. Não existe como a fé se instalar numa pessoa 
totalmente alienada mental, totalmente sem “razão”.  

 
Isso ocorre da mesma maneira que o Espírito Santo, e o 

espírito do homem, não habitam num corpo humano que esteja 
fisicamente morto.  

 
O homem não tem como ser total e absolutamente fideísta. Não 

há como o homem viver exclusivamente pela fé.  
 
O ser humano tem como atributo INTRÍNSECO a sua essência o 

ser uma criatura RACIONAL. A razão, a racionalidade, é parte 
integrante da natureza existencial do ser humano. 

 
É impossível alguém continuar tendo fé dentro da mente, 

dentro do coração, se tal pessoa não tiver a razão, não tiver a 
mente, onde a fé possa ser abrigada.  
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Sequer estamos preparados, por Deus, para viver de forma 

totalmente irracional, como vivem os animais.  
 
Uma pessoa totalmente alienada, louca, débil mental, ou uma 

criancinha, precisam de tutores, ou curadores, para manter a vida 
terrena. Posto que, sequer entenderiam qualquer coisa, e não 
teriam como nos prover do mínimo material, para a subsistência 
terrena.  

 
Com mais motivo um humano irracional não tem como viver uma 

vida espiritual, uma vida de fé, que nem conseguiria 
compreender racionalmente para poder crer no que é 
espiritualmente correto, e se arrepender dos erros 
diante de Deus.  

 
Crer na palavra e arrepender-se dos atos praticados em 

desconformidade com a vontade de Deus são fatos essenciais para 
vivermos a fé que vem do alto. A normalidade racional é necessária 
para escolher-iniciar e para escolher-prosseguir na caminhada de 
fé através da fé em Jesus.  

 

Pois bem, o homem precisa querer ser salvo, querer receber 
o Senhor Jesus em sua vida. Essas são atitudes de pessoas 
racionalmente funcionais. 

 

Não se escandalize ainda.... Vamos remoer 
isso doutra forma para entendermos melhor.... 
Para que ninguém ache que estamos 
racionalizando/materializando a fé... 
 

Um exemplo para clarificar: Se um servo de muita fé 
ficar louco, se perder totalmente a razão, ou se tiver morte 
cerebral, certamente que ele não irá continuar vivendo só através 
da fé.  

 
A vida física poderia até ser mantida por aparelhos, no 

entanto, a vida de fé, a vida espiritual não tem como ser vivida 
de forma mecânico-biológica e independente da razão. 

 
 A fé deixaria de existir numa pessoa irracional, mesmo que 

a fé dessa pessoa fosse extremamente grande, mesmo assim, não 
haveria como continuar vivendo exclusivamente por fé, se lhes 
faltasse à mente, o intelecto, a razão, aonde a fé possa ser 
manifestada. 
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FUNDAMENTO DEMONSTRANDO A IMPORTÂNCIA DA RAZÃO, DA MENTE NO 
PROCESSO DE SALVAÇÃO, SEJA PARA INICIAR SEJA PARA MANTER O 
CAMINHAR POR FÉ: 

 

 SALMO 34:18 Perto está o SENHOR dos que têm o coração 
quebrantado, e salva os contritos de espírito; 

 

 SALMO 51:17 Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado; a um 

coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó 

Deus; 

 

 ISAÍAS 57:15 Porque assim diz o Alto e o Sublime, que habita na eternidade, e 

cujo nome é Santo: Num alto e santo lugar habito; como também com o contrito 

e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, e para 

vivificar o coração dos contritos; 

 

 ISAÍAS 61:1 O espírito do Senhor DEUS está sobre mim; porque o SENHOR me 

ungiu, para pregar boas novas aos mansos; enviou-me a restaurar os 

contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, e a abertura de 

prisão aos presos;  

 

 HEBREUS 9:14 Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se 

ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas 

consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo? 

 
O SANGUE de Jesus, o Espírito Santo purifica a MENTE, A CONSCIÊNCIA, A 
RAZÃO.  
 
A razão, a mente, o coração, é exatamente o mesmo elemento humano, citado 
na bíblia através de palavras equivalentes.  
 
Se a razão/mente/coração não tivesse nenhuma importância dentro do 
projeto salvador, O ESPÍRITO SANTO não teria porque purificar o coração.  
 
Ele purifica a mente/razão exatamente porque é do coração que procede 
tudo na vida de um ser humano. Inclusive a aceitação racional do projeto 
salvador, para que DEUS POSSA instalar a fé salvadora que vem da 
eternidade.  

 DEUTERONÔMIO 4:29 Então dali buscarás ao SENHOR teu Deus, e o 

acharás, quando o buscares de todo o teu coração...; 
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Deixemos por enquanto a razão, a mente, o coração.82 

 

A seguir vamos desmistificar o erro calvinista quanto ao 

homem não resistir à ação do Espírito de Deus. Veremos que o 

homem tem permissão do SOBERANO Deus para exercer o livre-

arbítrio. O homem toma decisões/escolhas muitas vezes em 

desacordo com a vontade de Deus.  

14. O HOMEM RESISTE/REJEITA A OPERAÇÃO DO ESPÍRITO DO 
SENHOR? 

RESPOSTA: Sim. É um grave erro ensinar que o homem não tem 

como resistir a Deus porque Deus é “soberano”.  

O motivo da vontade do homem muitas vezes, aparentemente, 

sobrepor a vontade de Deus não é porque a vontade do Deus 

soberano é menor, mais fraca, do que a vontade do homem.  

 

O homem resiste a Deus porque o PRÓPRIO DEUS LHE concedeu 

permissão para o homem ser livre, e agir livremente, ARCANDO COM 

A RESPONSABILIDADE POR ATOS e OBRAS boas e más que venha a fazer. 

A questão não é se Deus é soberano, ou não é soberano, pois 

ELE É DEUS, soberanamente DEUS, indiscutivelmente Deus. 

O ponto central é como este SOBERANO Deus, Reis dos reis, 

Senhor dos senhores, mais poderoso dos poderosos, fez as suas 

obras, e em especial fez a sua obra de salvação/redenção do 

homem.  

Evidente que um Deus tão poderoso e único CRIADOR poderia 

fazer qualquer coisa de qualquer maneira que quisesse fazer. 

Pois, nenhuma CRIATURA poderia se opor ao que Deus fez/faz ou 

fará.  

Pois é, Deus fez homens e anjos com liberdade, livre-

arbítrio, para fazerem o que bem quisessem. 

A TÍTULO DE EXEMPLO 1: 

Quando Jesus foi preso e depois morto pelos humanos não foi porque 

Jesus deixou de ter todo poder no céu e na terra.  

                                                           
82 MAIORES DETALHES LEIA NOSSO ESTUDO: “O QUE A MENTE A RAZÃO A CONSCIÊNCIA O CORAÇÃO NA 
BÍBLIA” 
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Quando Jesus foi preso por homens não foi porque Ele era mais fraco 

do que os homens. Isso correu porque era o projeto de Deus, foi assim, porque 

o Criador de tudo planejou que fosse dessa maneira. 

Quando João Batista batizou o Senhor no rio Jordão não foi porque João 

era superior a Jesus, isso ocorreu porque era o cumprimento do/da 

projeto/vontade/justiça de Deus.  

Quando Jesus disse: “Jerusalém, Jerusalém... Quantas vezes quis eu 

ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e 

tu não quiseste”, Ele não estava revelando que a vontade dos homens de 

Jerusalém era superior à vontade de Deus.  

O fato de Jerusalém resistir a Deus NÃO FOI porque o querer/a vontade 

de “Jerusalém” era superior, era mais forte do que a vontade de Deus. Pois foi 

a vontade superior de Deus que fez o homem com livre-arbítrio, com direito de 

escolher ser, ou não ser salvo. Deus fez o homem com liberdade para obedecer 

a Deus, ou para desobedecer, resistir a Deus. 

A TÍTULO DE EXEMPLO 2:  

Deus, em seu mandamento, diz para honramos o pai e a mãe, para que 

tudo nos vá bem.83 A vontade de Deus é que nós honremos aos pais, e em virtude 

disso, o Senhor nos abençoe em tudo.  

Quando alguém desonra o pai, ou a mãe. Outra “vontade” de Deus rege 

essa situação. Qual seja, “a alma que pecar essa morrerá”.84 E também, que o 

homem viva por livre-arbítrio e colha os frutos de seus atos.  

Assim vemos que tanto honrando aos pais quanto desonrando aos pais, 

SEMPRE há uma vontade de Deus a reger qualquer que seja o caminho que o 

homem venha a andar.  

A vontade de Deus sempre se cumpre, tanto abençoando, quando 

andamos pelo caminho da benção, como punindo, quando andamos pelo 

caminho da maldição. 

                                                           
83 A VONTADE DE DEUS PODE SER BENÇÃO OU MALDIÇÃO. 

 
 ÊXODO 20:12 Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o SENHOR teu 

Deus te dá; 

 DEUTERONÔMIO 5:16 Honra a teu pai e a tua mãe, como o SENHOR teu Deus te ordenou, para que se 

prolonguem os teus dias, e para que te vá bem na terra que te dá o SENHOR teu Deus; 

 EFÉSIOS 6:2 Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa; 

84 ROMANOS 6:23 Porque o salário do pecado é a morte,... 
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TODAS AS COISAS OCORREM DENTRO DE UM PROJETO ETERNO DO 
SOBERANO DEUS E SENHOR DOS SENHORES. Tudo que ocorre, no mínimo, 

acontece, por permissão de Deus. Como diz a bíblia: Até o ímpio 

existe para o dia do juízo/mal. 
 
O fato de o HOMEM RESISTIR A DEUS, o fato da vontade do 

homem, muitas vezes, superar a vontade de Deus, não é porque o 
homem tem mais poder do que Deus.  

 
Há um projeto de Deus soberano onde Ele mesmo concedeu livre-

arbítrio ao homem para o homem escolher o que quer viver, ou 
fazer, inclusive no tocante ao reino pós-morte.  

 
Aquilo que não é próprio do reino de justiça, verdade e vida, 

em muitos casos, Deus permite que aconteça seguindo um projeto 
superior do Senhor.  

 
O Senhor permite, às vezes, até para que a “taça da 

injustiça” de alguém se encha e a sentença/ o juízo seja justo. 
Como foi o caso dos filisteus quando Deus lhes tirou a terra e a 
deu aos israelitas...  

 
Se algo ruim/maligno aconteceu foi porque Deus permitiu que 

a criatura exercesse o livre-arbítrio, fazendo alguma coisa 
contra a santa vontade de Deus.  

 
Se o homem somente pudesse fazer o que é certo, se o homem 

fosse impedido de fazer o que errado, não haveria livre-arbítrio 
a ser exercido. 

 
Deus permite que certas coisas ocorram, seguindo a vontade 

do homem, não porque o homem seja mais poderoso do que Deus, mas 

pelo fato dos humanos terem liberdade para fazer o que quer 

fazer, por PERMISSÃO SOBERANA DE DEUS.  

Existe um projeto de Deus onde o livre-arbítrio foi dado aos 

homens, (e anjos).  

Quando a liberdade da criatura é usada para fazer algo que 

o Senhor condena, isso só ocorre porque Deus DOOU ao homem a 

possibilidade de agir livremente.  

O mal ocorre porque as criaturas usando do livre-arbítrio 

fazem os males que querem fazer, não é porque Deus quer produzir 

impiedades e males.  

Deus concedeu o livre-arbítrio ao homem, (e anjos), e, 

certamente é porque o Senhor quer que o homem possa agir 
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livremente, escolhendo o que quer, e a forma que quer exercer a 

liberdade que recebeu de Deus.  

A equação posta na balança de Deus é liberdade de um lado e 

responsabilidade do outro lado. Por isso, o homem colhe o fruto 

das suas obras, cada um recebe de Deus o resultado daquilo que 

cada pessoa fez. 

Caso Deus não tivesse dado livre-arbítrio/liberdade de agir 

ao homem, também, não haveria como responsabilizar o homem por 

nada, porque o homem agiria de forma mecânico-biológica sem ter 

como escolher coisa alguma.  

Se não pudéssemos escolher o que queremos viver, agiríamos 

por impulsos naturais, COMO FAZEM OS ANIMAIS IRRACIONAIS. 

FUNDAMENTO bíblico demonstrando Deus se sujeitando as ações do 
homem, não por ser fraco, mas PORQUE TEM TODO PODER para fazer 
cumprir um projeto eterno Dele, inclusive, Deus permite ao homem 
O EXERCÍCIO DO LIVRE-ARBÍTRIO: 

 

 MATEUS 26:50,53-54 Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que vieste? Então, 

aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus, e o prenderam. 53 Ou pensas tu 

que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 

doze legiões de anjos? 54 Como, pois, se cumpririam as Escrituras, que 

dizem que assim convém que aconteça?; 

 

 JOÃO 10:17-19 Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a 

tomá-la. 18 Ninguém má tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou; tenho 

poder para dá-la, e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de 

meu Pai...; 

 
 MATEUS 3:13-15 Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para 

ser batizado por ele. 14 Mas João opunha-se lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado 

por ti, e vens tu a mim? 15 Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por 

agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o 

permitiu; 
 

 MATEUS 23:37 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! 
 

Um fato espiritual é que Deus SOBERANO fez um projeto de 

salvação onde o livre-arbítrio, dado ao homem, é respeitado. Deus 
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concedeu ao homem o DIREITO/DEVER de escolher ser salvo, ou optar 

por não ser salvo.  

Antes mesmo da vontade do homem se impor não querendo ser 

salvo, já ESTÁ POSTA, e executada, A VONTADE DE DEUS em que a 

salvação seja fruto da livre escolha de quem quer ser salvo, bem 

como o homem viva e receba o fruto da semente que plantar,85 da 

escolha que fizer para sua vida. 

A vontade de Deus é salvar o homem, mas foi Deus quem 

condicionou a execução do projeto de salvação somente se O HOMEM 

quiser ser salvo.  

Assim, quando o homem não quer ser salvo por Jesus, Deus 

permite que tal pessoa não seja salva. Nesse caso, Deus não leva 

tal pessoa até Jesus para poder recebe salvação.  

Tanto a salvação como a condenação do homem somente ocorrem 

porque Deus fez esses projetos existirem. Deus fez os dois 

processos: O da condenação e o da salvação. Deus fez os dois 

caminhos/processos, (salvação e condenação). Compete ao homem 

escolher qual caminho/processo quer como semente para sua vida.  

O homem, por si mesmo, não vive o processo de salvação, por 

não depender do que quer.86 Mesmo assim, o homem pode querer a 

salvação para si, e Deus lhe dará o fruto da sua escolha, o fruto 

do processo que escolheu.  

A condenação ocorre não porque Deus deixou de fazer a sua 

vontade, mas para cumprir a vontade de Deus a qual é salvar todas 

as pessoas que aceitem ser salvas.  

Quem não quer ter comunhão com Deus, quem não quer ter o 

mesmo desejo salvífico de Deus, o mesmo desejo de salvação, resta 

para tal pessoa à outra opção, à alternativa da condenação, a 

não salvação daqueles que não quiserem ser salvos.  

Muito embora Deus deseje salvar todos os homens, o próprio 

Deus condicionou a salvação de cada homem ao exercício do livre-

arbítrio em querer tomar posse da fé por livre querer.  

                                                           
85 O HOMEM RECEBE DE DEUS O FRUTO DAS ESCOLHAS QUE O HOMEM FAZ. 

 

 I CORÍNTIOS 15:38 Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. 

 GÁLATAS 6:7 Não erreis: Deus não se deixa escarnecer; porque tudo o que o homem semear, isso também 

ceifará.   

 
86 ROMANOS 9:16 Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. 
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O projeto de salvação do homem, a salvação não é executada 

por força irresistível/soberana do Senhor, mas por fé dada por 

Jesus, e operacionalizada pelo Espírito Santo, depois que o homem 

livremente quer ser salvo. (Esta é a regra geral... lembre-se dos inocentes, dos 
débeis mentais...) 

O Espírito Santo não força A NINGUÉM, nem para ser salvo, 

nem para ser condenado. Ele convence da justiça e do juízo, e a 

pessoa aceita a justiça de Jesus e o consequente livramento do 

juízo se quiser ser salvo.  

NENHUMA pessoa irá forçada para o céu, nem vai para o lago 

de fogo por força irresistível de DEUS.  

O homem recebe o fruto de suas próprias escolhas/obras. 

FUNDAMENTO BÍBLICO DEMONSTRANDO um PROCESSO DE AÇÃO SALVADORA DO 

ESPÍRITO SANTO, guiando, convencendo ensinando...: 

 ZACARIAS 4:6 E respondeu-me, dizendo: Esta é a palavra do SENHOR a 

Zorobabel, dizendo: Não por força nem por violência, mas sim pelo 

meu Espírito, diz o SENHOR dos Exércitos; 

 

O Espírito Santo não age por FORÇA, NEM POR VIOLÊNCIA. Não existe uma 

ação forçada, uma operação irresistível de Deus no processo de salvação 

do homem, muito menos para condenação. 

 

 ROMANOS 8:14 Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, 

esses são filhos de Deus; 

 
O Espírito Santo age guiando os filhos de Deus a andarem no caminho da 

salvação. NÃO EXISTE UMA AÇÃO VIOLENTA, UM DIRIGIR POR força irresistível 

de Deus. O Senhor age de forma suave, mansa, misericordiosa para NÃO 

destruir os servos.  

 

 GÁLATAS 5:18 Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da 

lei; 
 

Os servos do Senhor são guiados pelo Espírito Santo. Não há imposição 

por força irresistível de Deus.  

 

O Senhor tira os servos de debaixo da lei que condena, e os coloca 

debaixo da graça que justifica. Ele faz isso com todos os que querem ser 

salvos. 

 

Quem não quer ser salvo o Senhor respeita a vontade desta pessoa. Ela 

não será salva, mesmo não sendo o que Deus deseja para tal pessoa.  
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 JOÃO 16:7,8,13 Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá; porque, 

se eu não for, o Consolador não virá a vós; mas, quando eu for, vô-lo enviarei. 8 

E, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. 

13 Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a 

verdade; porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos 

anunciará o que há de vir. 
 

Pois bem, o pecado é exatamente a resistência do homem em 

obedecer a Deus. O homem somente não resistiria a Deus se o homem 

não tivesse como pecar. 

É um erro herético/teológico dizer que homem não tem como 

resistir a Deus. Posto que, todo pecado é desobediência, é 

resistência, do homem à vontade de Deus. Pecado é resistência à 

lei de Deus, resistência a Deus. 

É UM ERRO TEOLÓGICO exorbitante pregar que o homem não tem 

como resistir a Deus, a bíblia inteira é repleta de demonstração 

da resistência do homem a Deus, se não resistíssemos a Deus 

viveríamos em plena obediência ao Pai, sem pecado algum. 

O homem é um “pé de pecado” o qual, depois de crescer, produz 

o seu fruto próprio, o pecado, produz a resistência à vontade de 

Deus.  

A racionalidade é parte da herança herdada pelo homem dos 

nossos ancestrais Adão e Eva, por sermos racionais, e livres, 

somos capazes de resistir obedecer, somos capazes de pecar.  

O pecado entrou no mundo através de Eva/Adão, por um ato de 

resistência/desobediência a palavra de Deus.  

HOJE não é diferente, pecamos porque resistimos à palavra de 

Deus. Herdamos de EVA/ADÃO a “capacidade” racional que nos 

potencializa a pecar, embora não tenhamos herdado O PRÓPRIO 

PECADO de Adão, NÃO recebemos o próprio fruto da desobediência 

de Adão. 

Se o homem não resistisse a Deus, NÃO HAVERIA PECADO no 

mundo.  

Olhe em volta e verás os fatos demonstrando por todos os 

lados à resistência de todos, inclusive de cristãos, à vontade 

de Deus, resistimos à palavra de Deus. A cada instante vemos 

pessoas resistindo viver a vontade de Deus.  
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Quem disser que não tem pecado está mentindo, como todos têm 

pecados é porque todos, em algum momento, estão resistindo à 

palavra, à vontade de Deus.87 

Adiante...  

Pois bem, o homem tem três partes: o corpo – massa terrena; 

a alma - vida biológica terrena - presente no sangue, e o espírito 

do homem – um elemento espiritual dado por Deus.  

O espírito do homem é a parte imaterial do homem.88 

A carne é a parte que naturalmente se opõe à vontade de Deus, 

a vontade do espírito de Deus. A carne guerreia contra o Espírito.  

A natureza carnal, a carne, foi herdada de Adão. A 

carne/razão, tal qual o pai-Adão, resiste em obedecer à vontade 

de Deus, desde o jardim do éden.  

A resistência da carne ao reino espiritual decorre da própria 

natureza. A carne/razão é parte desta terra e é atraída pelas 

coisas deste reino terreno.  

Somente não haveria resistência do homem a Deus, si, e 

somente si, não houvesse mais pecado no mundo.  

A definição de pecado na bíblia é a desobediência à lei de 

Deus. Pecar é erra o alvo de Deus...89 

A resistência do homem em obedecer à vontade de Deus é 

pecado, como é sabido estamos cercados de resistências a Deus, 

existem pecados por todos os lados.  

NÃO FORAM APENAS Adão e Eva que resistiram à palavra de Deus. 

Todo ser humano resiste obedecer à palavra de Deus. O pecado é, 

resumindo, uma resistência à Palavra de Deus.  

                                                           
87 I JOÃO 5:8 Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. 
 
88 FUNDAMENTO BÍBLICO SOBRE A COMPOSIÇÃO DE O HOMEM SER DIVIDIDA EM Três PARTES: 

 I TESSALONICENSES 5:23 E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo; e todo o vosso espírito, e alma, e 

corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 

 

 HEBREUS 4:12 Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e 

penetra até à divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e 

intenções do coração. 

 
89 Leia nosso trabalho: TIPOLOGIA MALIGNA DO PECADO. 
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Por isso, dizemos: É uma bobagem teológica, sem medida, achar 

que vivemos no mundo sem pecado, que não existe resistência a 

Deus, por parte do homem.  

A própria bíblia diz que o mundo jaz em trevas, jaz em 

desobediência/resistência à vontade de Deus, resistência à luz 

do mundo, resistência a Jesus, resistência à “palavra de Deus”.  

Caso toda a humanidade obedecesse plenamente a Deus, então, 

poderíamos dizer que não há resistência do homem à vontade de 

Deus.  

Como é fato notório, e bíblico, todo ser humano peca.90 Mesmo 

os mais obedientes cristãos pecam.91 Por isso, não tem como 

ser verdade dizerem que o homem não resiste a 

Deus, como ensinam os muitos teóricos cristãos adeptos dos 

ensinos de Calvino.  

O pecado é uma realidade na vida de todos os homens, cristãos 

e não cristãos. Reafirmamos que é UM ERRO de entendimento da 

bíblia DIZEREM QUE O HOMEM NÃO RESISTE A DEUS.  

A verdade é que todos nós resistimos fazer a vontade de Deus 

ao fazermos a nossa própria vontade racional, carnal. 

A obra de Deus, através da graça de Jesus, veio para APAGAR 

OS PECADOS, para eliminar “AS RESISTÊNCIAS DO HOMEM CRISTÃO” à 

vontade DEUS.  

FUNDAMENTO BÍBLICO COMPROVANDO A RESISTÊNCIA DO HOMEM A DEUS: 

 JOÃO 8:24,b “...Se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos 

pecados.”; 

 LUCAS 7:30 “Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o 

conselho de Deus contra si mesmos, ... ”;  

 MATEUS 21:42 “Diz-lhes Jesus: Nunca lestes nas Escrituras: A pedra, 

que os edificadores rejeitaram. ”; 

                                                           
90 I JOÃO 1:8,10 Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. 10 Se 

dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. 

91 Maiores informações leia nosso trabalho: ”QUEM NÃO TEM PECADO LANCE A PRIMEIRA PEDRA” 
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 TIAGO 4:1 De onde vêm às guerras e pelejas entre vós? Porventura não vêm 

disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam?; 

 GÁLATAS 5:17 Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito 

contra a carne; e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis; 

 JEREMIAS 32:33 E viraram-me as costas, e não o rosto; ainda que 

eu os ensinasse, madrugando e ensinando-os, contudo eles não 

deram ouvidos, para receberem o ensino; 

 LUCAS 20:17 Mas ele, olhando para eles, disse: Que é isto, pois, que está escrito? 

A pedra, que os edificadores reprovaram, Essa foi feita cabeça da 

esquina; 

 I CORÍNTIOS 14:21 Está escrito na lei: Por gente de outras línguas, e por outros 

lábios, falarei a este povo; e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor; 

 II TIMÓTEO 3:8 E, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim 

também estes resistem à “VERDADE”, ... ; 

 NÚMERO 26:9 E os filhos de Eliabe, Nemuel, e Datã, e Abirão: estes, Datã e 

Abirão, foram os do conselho da congregação, que contenderam contra Moisés e 

contra Arão no grupo de Coré, quando rebelaram contra o SENHOR; 

 MATEUS 23:37 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!; 

 ATOS 7:51 Homens de dura cerviz, e incircuncisos de coração e ouvido, vós 

sempre “resistis” ao Espírito Santo; assim vós “sois 

como vossos pais”; 

 SALMO 51:1 Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade; 

apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. 2 

Lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado. 3 
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Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de 

mim. 4 Contra ti, contra ti somente pequei, e fiz o que é 

mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares, e puro quando 

julgares. 

 ZACARIAS 7:12 Sim, fizeram os seus corações como pedra de 

diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o 

SENHOR dos Exércitos enviou pelo seu Espírito por 

intermédio dos primeiros profetas; daí veio a grande ira do 

SENHOR dos Exércitos. 
 

Pois bem, no item seguinte veremos um pouco sobre o juízo 

condenatório vindouro, provocado principalmente pela resistência 

do homem à palavra de Deus. 

15. O HOMEM PODE FUGIR DA IRA, DO JUÍZO CONDENATÓRIO 
FUTURO? 

RESPOSTA: Sim. Se O HOMEM ACEITAR A JESUS COMO SEU SALVADOR 

PESSOAL será salvo da ira futura, SERÁ SALVO do lago de fogo 

eterno.92  

Fugir é um ato voluntário que o homem pode querer fazer ou 

não. A fuga é fruto da escolha consciente diante de um perigo, 

qualquer, real ou imaginário.  

O homem tem livre-arbítrio para escolher fugir do juízo 

condenatório futuro.  

Todos os meios para fugir não vêm do homem, é DOM, é DÁDIVA 

DE DEUS, para “TODOS OS HOMENS”.  

O homem pode escolher, por seu livre-arbítrio, ser poupado 

do juízo que está decretado sobre o pecado.  

Os meios, os recursos para o “ESCAPE”, para a “SALVAÇÃO”, da 

sentença de morte, é fruto da graça DE DEUS, através de Jesus.  

                                                           
92 A ira futura é o lago de fogo eterno. A ira futura será confirmada no tribunal de Cristo, 
no julgamento de espíritos condenados ao lago de fogo. A ira futura que Deus nos poupa é da 
condenação eterna. É um erro achar que a ira futura seria a grande tribulação, como ensinam 
os pré-tribulacinistas. 
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FUNDAMENTO BÍBLICO DEMONSTRANDO COMO O HOMEM PODE SER LIBERADO 

DA CONDENAÇÃO ETERNA: 

 EFÉSIOS 2:8,9 Porque pela graça sois salvos, por meio da 

fé; e isso não vem de vós, é dom de Deus. 9 Não vem das obras, 

para que ninguém se glorie; 

 

 LUCAS 3:7 Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: Raça 

de víboras, quem vos ensinou a “fugir” da ira que está para 

vir?; 

 

 ROMANOS 8:1 Portanto, agora nenhuma condenação há para 

os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a 

carne, mas segundo o Espírito; 
 

 I JOÃO 5:12 Quem tem o Filho tem a vida; quem não tem o Filho 

de Deus não tem a vida. 

 

A seguir um pouco sobre a sede que o homem tem de ter comunhão 
com Deus. Todo o corpo, alma e espírito do homem têm sede de 
Deus. Tanto é que a palavra fala que o Senhor santifica o nosso 
corpo, a nossa alma e o nosso espírito... 

 

16. OS HUMANOS TÊM SEDE, NECESSIDADE DE DEUS? 

 

RESPOSTA: SIM. Todos nós temos sede de Deus. Necessitamos da 
presença de Deus em nossas vidas.  
 

Quando essa ausência de Deus não é preenchida com o Deus 
Vivo, a pessoa tende a uma crença idólatra panteísta93 ou 
evolucionista.94  

 

                                                           
93 Crença racional a qual defende que Deus, o criador, e todo o universo criado SÃO 
UMA SÓ COISA. 
 
94 Teoria humana que prega a evolução das espécies vivas do planeta terra, em 
negação a qualquer possibilidade de a criação ter sido feita por Deus.   
 
O problema da tese da evolução é porque ela é uma tentativa de provar que Deus não existe, 
e que tudo evoluiu naturalmente, sem qualquer intervenção divina. 
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É perceptível em todos os seres humanos uma inclinação para 
a adoração.  

 
Mesmo uma tribo indígena isolada apresenta algum tipo de 

adoração. Adoração deles é idólatra, mas não deixa de ser uma 
exteriorização da sede de ter comunhão com DEUS que tem os 
espíritos de todos os homens.  

 
Até alguém que se diz ateu tem algum tipo de adoração. Neste 

caso, o ateu colocou o homem, ou a natureza evolucionista, no 
centro de tudo. Para tais, o homem, ou o mundo, está no lugar 
central no coração do homem preenchendo o lugar onde Deus deveria 
estar.95 

 
Deus criou o homem naturalmente dotado do desejo de adorar 

a Deus. Todos os humanos nascem com uma sede de adorar a Deus.  
 
Muitas vezes, devido a ensinos heréticos, a sede de adorar 

a Deus é preenchida com adoração àquilo que não é Deus. Por não 
ser saciada a sede com a adoração verdadeira a Deus, o homem pode 
acabar na idolatria,96 adorando o que não é Deus.  

 
Encontramos na bíblia homens buscando a Deus. Exemplos: ABEL, 

ENOQUE, NOÉ, ABRAÃO, ELIAS, DAVI, DANIEL, etc. Portanto, mesmo 
depois da queda de Adão o homem ainda continua demonstrando sede 
de Deus, e disposição de ter comunhão com Deus, mesmo sem ter 
condições pessoais para alcançar a presença de Deus.97 

  
Quando o Senhor disse que não há quem busque ...98 Todos se 

desviaram, Ele estava falando daquele momento de trevas 
espirituais que o seu povo estava vivendo. O Senhor falou isso 
não para dizer que o homem não tinha vocação/sede/desejo de Deus, 
mas como uma recriminação às atitudes profanas e apostatas que 
seu povo estava vivendo naquele momento. 

 

                                                           
95 É isso que significa o número 666. Ele significa uma substituição da GRAÇA de Deus, que é 
888, pelo número do homem, que é representado na bíblia pelo número “6”, (6+6+6).  
 
No coração do homem, no lugar onde o número “8” de Deus Pai, no lugar do número “8” do Deus 
Filho, no lugar do número 8 de Deus Espírito Santo é colocado o “6”, o número do homem, 
resultando em: 666. 

 
96 A idolatria é uma adoração ao que não é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A idolatria 
ocorre quando o homem busca saciar a sede do Deus vivo, com coisas criadas por Deus ou pelo 

próprio homem. 
 
97 EZEQUIEL 44:15 Mas os sacerdotes Levíticos, os filhos de Zadoque, que guardaram a ordenança do meu 

santuário quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles se chegarão a mim, para me servirem, e estarão diante de 

mim, para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor DEUS. 
 
98 ROMANOS 3:12 Todos se extraviaram, e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só.  
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A idolatria é uma adoração a criaturas. A idolatria é um 
desvio da verdadeira adoração. A idolatria é um erro, é um ato 
de buscar saciar a sede de Deus, a vocação para adorar a Deus, 
com aquilo que não é o Deus soberano criador.99  

 
FUNDAMENTO BÍBLICO ENSINANDO QUE A VIDA, A ALMA, DO HOMEM TEM 
NECESSIDADE/SEDE DE DEUS: 
 

 SALMO 42:2 A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo; quando 

entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? 

 

A vida biológica, a alma tem sede de Deus. 

 

 SALMO 63:1 O Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei; a minha 

alma tem sede de ti; a minha carne te deseja muito em 

uma terra seca e cansada, onde não há água; 

 

Corpo, carne e a alma são componentes terrenos do homem. Todos os 

elementos constitutivos do homem têm sede, tem necessidade da 

presença de Deus. Corpo, alma e espírito do homem são sedentos de 

Deus. 
 

 SALMO 143:6 Estendo para ti as minhas mãos; a minha alma tem sede de 

ti, como terra sedenta; 

Idem... 
 

 ISAÍAS 55:1.3 O vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, 

e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai, e comei; sim, vinde, comprai, sem 

dinheiro e sem preço, vinho e leite. 3 Inclinai os vossos ouvidos, e vinde a 

mim; ouvi, e a vossa alma viverá; ...; 

 

 MATEUS 15:33  E os seus discípulos disseram-lhe: De onde nos viriam, num 

deserto, tantos pães, para saciar tal multidão?; (Jesus é o pão do céu). 

 

 MARCOS 7:27 Mas Jesus disse-lhe: Deixa primeiro saciar 

os filhos; ... 

 

                                                           
99 PARA MAIORES DETALHES SOBRE ADORAÇÃO LEIA NOSSO TRABALHO: “O ATO DE ADORAR A DEUS”. 
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 MATEUS 11:28 Vinde a mim, todos os que estais cansados e 

oprimidos, e eu vos aliviarei. 
 

 No próximo item iremos abordar um pouco a questão da vocação 
para salvação.  

 

17. O QUE É VOCAÇÃO PARA SALVAÇÃO? 

RESPOSTA: Santa vocação é a manifestação no homem da sede de 
Deus. Todo homem carrega consigo essa sede, essa ausência de 
Deus, essa vontade de estar em comunhão com Deus. 

Pois bem, ESTRATEGICAMENTE, o Senhor criou a porta e o 
caminho para todos os homens terem uma oportunidade de voltarem 
à eterna morada de Deus, e ser saciado com a comunhão com Deus.  

O Senhor fez isso antes da criação do homem, antes de existir 
pecado, portanto, antes do arrependimento, 100 antes de tudo.  

Caso o homem não sentisse a falta de Deus em sua vida não 
teria porque buscar a Deus.  

A vocação é a inclinação para buscar saciar a sede de Deus. 
A vocação impulsiona os humanos na direção de Deus. Ela age como 
um imã nos atraindo para temos comunhão com Deus. 

A Trindade projetou o meio de a sua criatura-homem voltar a 
ter comunhão com o Pai, o Filho, e o Espírito Santo.  

Nos atos iniciais de execução do planejamento de salvação o 
Senhor criou a eleição geral para salvação. Isso provoca no homem 
a sede de ter comunhão com Deus. A eleição é o motor impulsionador 
da vocação, da sede de Deus dentro do homem. 

A Eleição-Geral tem por finalidade revelar o amor, a 

misericórdia, e a justiça de Deus, para com a humanidade. POR 

isso a eleição geral é IRRESTRITA, é IMPESSOAL, e abrange a 

todos, sem acepção de pessoas.  

Na eleição-geral, todos têm (pré) destino certo – a vida 

eterna, em comunhão com Deus, para podermos nos saciar com a 

presença de Deus.  

                                                           
100 ROMANOS 11:29 Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. 

 

http://www.bibliaweb.com.br/?livro=45&cap=11
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Muitos não tomam “POSSE” desta graça geral porque não quer 

saciar a sede que tem de ter comunhão com Deus.  

Há um convite geral do Senhor para o homem ter vida eterna 

junto de Deus. Exemplos: Vinde a mim “TODOS”; Convidai para as bodas 

a “todos”; “Tanto maus como bons”;...  

FUNDAMENTO BÍBLICO SOBRE o CHAMADO, a atração, DO SENHOR, PARA 

TODOS TEREM VIDA ETERNA EM COMUNHÃO COM DEUS:  

 JOÃO 3:13 E, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o 

Filho do homem seja levantado; C/C (JOÃO 12:32 E eu), quando for levantado da terra, 

”todos atrairei a mim ”; 

 ISAÍAS 55:3 Inclinai os vossos ouvidos, e vinde a mim; ouvi, e a vossa alma 

viverá; porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes 

beneficências de Davi; 

 MATEUS 11:28 Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, 

e eu vos aliviarei; 

 ISAÍAS 55:1 O vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, ...; 

TODOS têm sede de Deus. Jesus é a fonte das águas vivas. Quem quiser 

saciar a sede de comunhão com Deus é só aceitar a Jesus. 
 

 APOCALIPSE 3:20 Eis que estou à porta, e bato; se alguém ouvir a minha 

voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo; 

 MATEUS 22:9,10 Ide, pois, às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas 

a “todos” os que encontrardes. 10 E os servos, saindo pelos caminhos, 

ajuntaram “todos” quantos encontraram, tanto maus como 

bons; e a festa nupcial foi cheia de convidados; 

 DEUTERONÔMIO 10:17 Pois o SENHOR vosso Deus é o Deus dos deuses, e 

o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz 
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acepção de pessoas, ... C/c JÓ 34:19... Que não faz acepção das 

pessoas... Porque todos são obras de suas mãos; 

 ATOS 10:34 E, abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não 

faz acepção de pessoas; 

 ROMANOS 2:11 Porque, para com Deus, não há acepção de pessoas. 

Como vimos nos versículos acima, o convite para a vida eterna 

com Deus é sem acepção de pessoas. Deus convida/atrai/elege para 

a vida eterna a todos, igualmente, porque todos são obras de suas 

mãos.  

Para Deus, acepção de pessoas é pecado, é ato de pecador. 

Disto, também, resulta no fato de DEUS tratar a todos com 

igualdade, e, “oportunidade de salvação”, porque Deus NÃO COMETE 

PECADO.  

O Senhor não iria fazer acepção de pessoas porque isso é 

algo considerado por Ele MESMO como pecado, e DEUS NÃO COMETE 

PECADO. A acepção de pessoas É UMA transgressão à lei do próprio 

Deus.101 

Adiante... 

 
O homem nasce (pré), destinado à vida em comunhão com Deus. 

Isso só não ocorrerá se o eleito, usando da sua capacidade de 

livre escolha, decidir rejeitar/ignorar a salvação proposta em 

Jesus.  

Caso o homem rejeite o Salvador restará outro (pré), destino: 

A eternidade sem Deus – no lago de fogo.  

Ambos os predestinos, céu e lago de fogo, foram criados por 

Deus, como tudo que existe.  

Compete a cada ser humano escolher qual o predestino que 

quer para seu próprio espírito.  

SOMOS TODOS IGUALMENTE PECADORES E NECESSITADOS DE SALVAÇÃO. 

Deus NÃO NOS ESCOLHEU EM DETRIMENTO DE OUTROS, MAS COM EQUIDADE. 

Deus POR SER UM JUSTO JUIZ, ABRIU A PORTA DO SEU REINO A TODOS 

OS PECADORES QUE QUISEREM RETORNAR PARA A PRESENÇA DE SEU 

CRIADOR.  

                                                           
101 TIAGO 2:9 Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. 
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FUNDAMENTO BÍBLICO DEMONSTRANDO A VOCAÇÃO PARA SALVAÇÃO: 

 ROMANOS 11:29 Porque os dons e a vocação de Deus são sem 

arrependimento; 
 

 Deus vocacionou o homem para a vida, antes mesmo do homem 
ter do que se arrepender, antes do arrependimento. 

 

 EFÉSIOS 4:4 Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados 

em uma só esperança da vossa vocação; 

 

 FILIPENSES 3:14 Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação 

de Deus em Cristo Jesus; 
 

 II TESSALONICENSES 1:11 Por isso também rogamos sempre por vós, para 

que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação...; 

 

 II TIMÓTEO 1:9 Que nos salvou, e chamou com uma santa vocação; 

não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos 

foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos; 

 

 HEBREUS 3:1 Por isso, irmãos santos, participantes da vocação 

celestial, ...; 

 

 II PEDRO 1:10 Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a 

vossa vocação ... 
 

No item seguinte trataremos da questão do poder expiatório 

do sangue de Jesus. No próximo item, saberemos que o sangue de 

Jesus foi derramado “ilimitadamente” para salvação do mundo 

inteiro, ao contrário daquilo que pensam um grande número dos 

cristãos.  

18. EXPIAÇÃO DO SANGUE DE JESUS É ILIMITADA ou é 
EXCLUSIVA PARA ALGUNS ELEITOS? 

RESPOSTA: A bíblia claramente diz que o poder remidor do 

sangue de Jesus é para todos os seres humanos. O poder do sangue 

de Jesus é ilimitado, é o que ensina a bíblia. 

TODOS OS humanos foram privilegiados com a eleição geral e 

“ilimitada” para salvação. Para que isso ocorresse Deus doou o 
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sangue de Jesus para remir os pecados de todos os humanos, sem 

nenhuma acepção.  

É uma fábula herética ensinar que o poder do sangue de Jesus 

seria apenas para quem será salvo.  

Nem todos serão salvos porque nem todos querem o sacrifício 

que Jesus fez por todos. 

Muitos teóricos da bíblia falharam, erraram terrivelmente, 

ao limitar o poder redentor do sangue de Jesus. Fizeram isso em 

total desrespeito a vários versículos da bíblia os quais dizem 

com clareza que o sacrifício de sangue, feito por Jesus, é para 

todos. 

O fato de muitos não serem salvos não é por uma limitação no 

poder do sangue do sacrifício de Jesus, e sim por opção pessoal 

daqueles que rejeitam a salvação.  

Quem não for salvo é por uma QUESTÃO da escolha pessoal de 

tal homem, esse não aceitou a Jesus.  

Nunca houve uma limitação na ação do sangue do sacrifício de 

Jesus a obstar que alguém seja salvo.  

O mundo todo não será salvo porque não quer crer no poder do 

Sangue de Jesus.  

A limitação no alcance da salvação é fruto da escolha pessoal 

e errada que muitos fazem. Não há limitação no recurso universal, 

e poderoso, do sangue do Cordeiro de Deus.  

Muitos rejeitam a Jesus e escolhem não serem salvos. Muitos 

escolhem o caminho largo da perdição, por isso impedem a ação do 

sangue justificador de Jesus, em suas vidas. 

O fato da salvação de Jesus não ter livrado a todos do lago 

de fogo NÃO É PORQUE O PODER EXPIATÓRIO DO SANGUE DE JESUS SERIA 

LIMITADO. 

Quem se priva da salvação é o homem que, usando do livre-

arbítrio, impede, em sua vida, a ação salvadora do sangue de 

Jesus.  

Não é o sangue de Jesus que deixou de ser derramado por 

todos, mas nem todos querem o sangue justificador de Jesus, e 

por isso ficam sem o selo da redenção, sem a lavagem da 

regeneração promovida pelo sangue de Jesus.  
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Portanto, mais uma vez apontamos os erros de quem inventou 

a heresia da expiação “limitada” do sangue de Jesus. Expiação 

limitada do sangue de Jesus não existe na bíblia, isso é fábula 

teológica sem fundamento na bíblia.  

As falhas são próprias do homem e nunca de Deus, nunca há 

limitação no poder do sangue do cordeiro de Deus o qual TIRA O 

PECADO DO MUNDO.  

O sangue do cordeiro de Deus é para tirar o pecado “DO 

MUNDO”, e não apenas para eliminar pecados de alguns poucos 

eleitos para salvação, como ensina ERRADAMENTE muitos e renomados 

teólogos.  

O PODER EXPIATÓRIO DO SANGUE DE JESUS É PARA TODOS OS 

HUMANOS, de todas as tribos, raças, línguas, nações...  

Nem todos serão salvos porque muitos não aceitam inteiramente 

a graça ofertada através do sangue sacrificial de Jesus. 

FUNDAMENTO BÍBLICO DIZENDO CLARAMENTE QUE O SACRIFÍCIO DE JESUS 

É PARA TODO O MUNDO:  

 I JOÃO 2:2 E Ele é a “propiciação” pelos nossos 

pecados, e não somente pelos nossos, mas 

também pelos de “todo o mundo”; 

 

 I TIMÓTEO 2:3-6 3... Deus nosso Salvador, 4 Que quer que todos os 

homens se salvem, e venham ao conhecimento da verdade. 5 Porque há um só 

Deus, e um só Mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. 6 O 

qual se deu a si mesmo em “preço de redenção por 

todos”...;  
 

 I TIMÓTEO 4:9-11 Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação; 10 Porque para 

isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o 

“Salvador de todos os homens”, ... 11 Manda estas coisas e ensina-

as; 

 

 ISAIAS 53:6,10 Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas; cada um se 

desviava pelo seu caminho; mas o SENHOR fez cair “sobre Ele à 
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iniquidade de nós todos”; 10 Todavia, ao SENHOR agradou moê-lo, 

fazendo-o enfermar; quando a sua alma se puser por expiação do 

pecado, ...; 

 

 HEBREUS 2:9,17...Aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, 

por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, “provasse a 

morte por todos”; 17 Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos 

irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, 

“para expiar os pecados do povo”; 
 

Mais um versículo a fulminar o erro teológico o qual prega que o 

poder do sangue de Jesus está limitado a uns poucos eleitos que 

serão salvos. Como vemos aqui, não há limitação/acepção de pessoas 

para a ação do poder remidor do sangue de Jesus. 

  ATOS 17:30 Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia 

agora “a todos os homens, ” e em todo o lugar, que se 

arrependam; 

 I TIMÓTEO 2:6 O qual se deu a si mesmo em ”preço de redenção 

por todos”, ...; 
 

O valor do sangue de Jesus é o preço pago para a redenção/salvação 
de todos os homens.  
 
A importância do sangue de Jesus não está limitada apenas a alguns 
privilegiados, mas é um preço pago para o resgate de todos os 
homens. Nem todos serão salvos, porque não querem a salvação. O 
preço do resgate, o “precioso sangue de Jesus”, foi pago por todos.  

 

 JOÃO 3:19 E a condenação é esta: Que a “luz veio ao mundo, ” e os homens 

amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram 

más; 

 

 ROMANOS 5:6 Porque Cristo, estando nós ainda fracos, “morreu a seu 

tempo pelos ímpios”; 

 
 ROMANOS 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 à graça sobre 

“todos os homens” para justificação de vida;  
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 II CORÍNTIOS 5:19 Isto é, Deus estava em “Cristo reconciliando consigo 

o mundo”, não lhes imputando os seus pecados; ... 
 

O sangue de Jesus, a morte de Jesus é extensível a todos. Somente 

não alcançará quem não quer ser salvo. O Senhor Jesus provou a 

morte ”por todos”.  

 

 I JOÃO 4:10,14-15 Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, 

mas em que ele nos amou a nós, e enviou seu Filho para 

“propiciação pelos nossos pecados; ” 14 E vimos, e testificamos 

que o Pai enviou seu Filho para “Salvador do mundo. ” 
15 Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele, e ele em 

Deus; 

 

 TITO 2:11-12 Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo 

“salvação a todos os homens”, ...; 
 

 JOÃO 3:15-19 No dia seguinte João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis 

o Cordeiro de Deus, “que tira o pecado do mundo”; 16 

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; 17 Porque 

Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para 

que o mundo fosse salvo por Ele; 18 Quem crê nele não é condenado; mas 

quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de 

Deus. 19 E a condenação é esta: Que a luz veio ao mundo, e os homens 

amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más;  

 

 EZEQUIEL 18:23,32 Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz 

o Senhor DEUS; Não desejo antes que se converta dos seus caminhos, e viva? 32 

Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor DEUS; 

convertei-vos, pois, e vivei; 
 

 II PEDRO 3:9 O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por 

tardia; mas é longânime para conosco, não querendo que alguns se 

percam, senão “que todos venham a arrepender-se”; 
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 ROMANOS 8:32 Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o 

entregou por todos nós...; 
 

 JOÃO 6:33 Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá “vida 

ao mundo”; 

 

 JOÃO 1:29 No dia seguinte João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o 

Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo; 
 

 II CORÍNTIOS 5:14-15 Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós 

assim: que, se um morreu por todos, logo todos morreram. 15 E “Ele morreu 

por todos, ” ...; 
 

 JOÃO 1: 9 Ali estava à luz verdadeira, que ilumina A TODO o homem que 

vem ao mundo;  
 

 JOÃO 3:16 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; 
 

 EZEQUIEL 33:11 Dize-lhes: Vivo eu, diz o Senhor DEUS, que não tenho 

prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se 

converta do seu caminho, e viva; 

 
 ROMANOS 11:32 Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, 

“para com todos usar de misericórdia”; 

 

 ATOS 10:34 Então PEDRO, tomando a palavra, disse: Na verdade 

reconheço que Deus não faz acepção de pessoas; 
 

 JOÃO 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”. 
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 A graça salvadora é para todos. O mundo todo poderia ser 

salvo se quisesse, pois, o preço, o sangue de Jesus, para esta 

ação salvadora da Graça, foi pago.  

Uma grande maioria dos humanos não será salva, não por 

decisão de Deus, nem porque o sacrifício de Jesus seja limitado, 

mas por decisão pessoal dos homens que rejeitam a salvação.  

Muitos se privam do poder remidor do sangue de Jesus. Muitos 

homens, usando da liberdade de escolher, decidem não aceitar a 

salvação proposta, por Deus, através do sangue de Jesus.  

Deus deseja salvar a todos, no entanto, permite que o homem 

escolha SER SALVO, OU ESCOLHA não ser salvo. O Senhor deixa isso 

ocorrer porque o projeto de salvação do Senhor está submetido ao 

livre-arbítrio, à livre aceitação por parte do homem. Foi Deus 

quem fez desta forma o projeto de salvação para o homem. 

A seguir discorreremos sobre o desejo de Deus de salvar a 

todos os homens. 

19. DEUS TRABALHA PARA SALVAR A TODOS OS HUMANOS? 

RESPOSTA: Sim. O fato de muitos não serem salvos não é 
responsabilidade de Deus. Não foi porque Deus não quis salva-

los, nem porque o sangue de Jesus seria limitado em seus efeitos 
salvador, e não poderia ter salvado a todos.  
 

Salvação é uma aliança de Deus com o homem. Se o homem não 
quer ser salvo não há como ser feita a aliança salvadora.  

 
Jesus somente paga os pecados daqueles que querem que o 

Senhor faça isso.  
 
Ressalta-se que o sangue, a vida, foi derramado (a) para 

todos os homens, mas Deus estabeleceu que o homem precisa aceitar 
o pagamento substitutivo dos pecados, para tomar posse do direito 
ao derrame de vida/sangue que Jesus fez. 

 
A aliança salvadora é um acordo de vontades livres, entre 

Deus é o pecador. Se um pecador “não quer” fazer o 
pacto/contrato/a aliança com Deus para ser salvo, não haverá 
salvação dessa pessoa, pois a salvação não é imposta por força 
“irresistível”, mas somente se o homem quiser ser salvo.  

 
Isso ocorre porque acordo/pacto/contrato/aliança é um ajuste 

de duas, ou mais, vontades livres.  
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Na aliança salvadora feita por Deus, Ele deseja salvar o 
pecador, mas se a vontade do homem é não ser salvo, não haverá 
aliança salvadora porque salvação é fruto de uma aliança, e não 
uma IMPOSIÇÃO de uma vontade irresistível e única da parte de 
Deus.  

 
Quando uma pessoa aceita o sacrifício de sangue de Jesus, O 

Senhor, por sua vez, assume os pecados dessa pessoa. Isso faz 
com que a justiça e a vida de Jesus sejam sobre tal pecador. Pelo 
outro lado da aliança, a injustiça e a morte, resultantes das 
impiedades deste pecante, são pagos com a morte de Jesus, em 
cumprimento da determinação legal de morte para quem pecar. 

 
Deus não tem prazer na morte de ninguém. Portanto, Ele quer 

que todos tenham vida eterna. Assim sendo, sua vontade é salvar 
a todos os homens. Apesar disso muitos não serão salvos porque o 
homem foi criado possuindo livre-arbítrio, e por sua livre 
vontade pode se opor à vontade salvadora de Deus. 

 
O homem é livre e pode não querer ser salvo por Deus, para 

tanto o homem poderá endurecer o coração, e não dar ouvido aos 
apelos salvador da palavra de Deus.  

 
O recurso para salvar a todos foi produzido através do 

sacrifício de Jesus. Todavia, é o projeto SOBERANO de Deus que a 
vontade do homem seja respeitada na execução da salvação do 
próprio homem.  

 
O Senhor estabeleceu que o homem fosse salvo através da fé 

em Jesus, e que a execução da salvação fosse guiada pelo Espírito 
santo, sem força, nem violência irresistível.  

 
A fé salvadora, a fé que leva o homem a crer em Jesus também, 

como tudo, foi criada por DEUS, e doada ao homem.  
 
Não há salvação por força e graça irresistível de Deus, nem 

por qualquer outro artifício/meio, nem DE DEUS NEM POR MÉRITO 
HUMANO.  

 
Não há mérito do homem por ter coisa alguma, MUITO MENOS TER 

a FÉ SALVADORA. Pois, foi Deus quem criou a fé e foi Deus que a 
doou a todos aqueles que livremente decidam aceita-la.  

 
Somente não tem fé quem não quer tê-la. QUEM POR SUA PRÓPRIA 

VONTADE, por LIVRE-ARBÍTRIO, se priva, não quer ter fé, essa 
pessoa não irá ter fé porque não quer tê-la.  

 
A fé, como diz a bíblia, “não é de todos” simplesmente porque 

nem todos querem receber a fé.  
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A bíblia indica o respeito de Deus ao livre agir que o homem 
recebeu, e TAMBÉM demonstra que é a VONTADE DE DEUS ATENDER E 
SUPRIR AQUELES QUE QUEREM SER ABENÇOADOS, inclusive com a fé.  

 

Está escrito em MATEUS 7: “Pedi, e dá-se-vos-á; buscai, e 

encontrareis; batei, e abri-se-vos-á.” Mas, não encontramos nela que Deus 
impõe a fé, ou a graça, ou a salvação, contra a vontade do homem. 

 
A aparente acepção de pessoas, com relação à fé não ser de 

todos, deve ser entendida do mesmo modo que devemos entendemos 
que Deus quer salvar a todos, e nem todos serão salvos por não 
quererem aceitar a salvação.  

 
Devemos afastar qualquer radicalismo, ou ideia de 

contradição, quando a bíblia diz que “a fé não é de todos”.102 
Posto que, esta ideia de contradição não seja confirmada em 
outros versículos, é apenas uma incoerência superficial, 
racional.103  

 
Vejamos porque várias pessoas não têm a fé: 
 
Muitos rejeitam TODOS OS RECURSOS PARA a salvação, os quais 

foram ofertados gratuitamente em Jesus. Um dos principais 
RECURSOS PARA SALVAÇÃO É A FÉ no sacrifício de Jesus. Sem essa 
fé não há como entrar na posse da graça salvadora. 

 
Quando alguém por livre vontade rejeita receber, não quer 

aceitar, a fé essa pessoa ficará sem os recursos disponíveis para 
a caminhada de fé através de Jesus.  

 
Quem a si próprio se priva da fé, evidentemente, ficará sem 

a fé.  
 
Deus SOBERANAMENTE fez seu projeto de salvação impondo que 

o resgate do homem seria ATRAVÉS DA FÉ NO SACRIFÍCIO DE JESUS.  
 

                                                           
102 II TESSALONICENSES 3:2... Porque a fé não é de todos. 

 
103 Não haveria nenhuma incoerência em dizer que os pecadores serão condenados, pois todos 
os que forem condenados são pecadores, mas isso não significa que quem será salvo não é 
pecador. O pecado daqueles os quais aceitaram o Senhor Jesus como seu salvador será perdoado 
por Jesus.  
 
De igual modo não é incoerência dizer que a salvação não é de todos. Posto que, nem todos 
serão salvos. No entanto, sabemos que a salvação não é de todos os que não querem a 
salvação...  
 
O entendimento de determinado versículo da bíblia passa necessariamente pelo conjunto 
inteiro da bíblia. Assim, concluímos que todos os salvos e não salvos são pecadores. Todos 
os que viveram a fé em Jesus serão salvos. Todo o não salvo rejeitou receber a Jesus. Todos 
os salvo tem Jesus. Jesus não é de todo o não salvo... 
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Se alguém não quer a “fé” no sacrifício de Jesus, mesmo não 
sendo a vontade de Deus para o homem, o Senhor respeita isso.  

 
QUANDO ALGUÉM FICA SEM A FÉ NÃO É PORQUE A VONTADE DO HOMEM 

É SUPERIOR À VONTADE DE DEUS. A condenação ocorre EXATAMENTE 
porque Deus estabeleceu que NINGUÉM fosse salvo por força 
irresistível, mas através DA FÉ NO SACRIFÍCIO DE JESUS. 

  

A bíblia ensina que o justo “viverá pela fé”.104 Ela NÃO DIZ 
que a salvação é ato de força irresistível a qual salvaria o 
homem de forma violentada/forçada, como muitos ensinam 
erradamente.  

 
A bíblia ensina que a salvação é pela graça, e também ensina 

que se toma posse da graça pela fé.  
 
A fé é recebida do Espírito Santo. Ele por meio do 

convencimento/direcionamento, e ensino, faz que o servo ande de 
fé em fé, e não por força irresistível. 

 
FUNDAMENTO BÍBLICO DEMONSTRANDO QUE DEUS NÃO OPERA SALVAÇÃO POR 
FORÇA IRRESISTÍVEL, MAS PELA OPERAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO: 
 

 ZACARIAS 4:6... Esta é a palavra do SENHOR...: Não por força nem 

por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o SENHOR dos 

Exércitos; 

 

  ZACARIAS 12:10... Derramarei o Espírito de graça e de súplicas; ... 

As tais graça e fé “irresistíveis” são heresias que induz o 
crente a viver uma vida cristã irresponsável.  

 
Pela teoria da graça e fé irresistíveis o crente é 

erroneamente levado a não se responsabilizar pelos seus próprios 
atos e pecados. Tudo seria da conta exclusiva da soberania de 
Deus. Para tal heresia o resultado de ser, ou não ser, salvo 
seria por CAUSA de uma eleição irresistível, uma “força” 
irresistível, da parte de Deus.  

 
Para muitos teólogos, através da ação “irresistível” de Deus, 

o homem seria salvo, ou seria condenado, apenas porque Deus 

                                                           
104 O PROJETO DE DEUS PARA SALVAR O HOMEM SEMPRE RESPEITOU A FÉ QUE ELE MESMO DEU AO HOMEM. 

 ROMANOS 5:2 Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na 

esperança da glória de Deus; 

 HEBREUS 10:38 Mas o justo viverá da fé; 

 ROMANOS 1:17 Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: Mas o justo viverá da 

fé. 
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escolheu alguém para salvar, ou para matar, independentemente de 
qualquer ação do homem...  

 
Tudo isso é mentira, é razão teológica, não há previsão na 

bíblia de um projeto de salvação e de condenação nos moldes 
impositivos pregados pelos fatalistas, deterministas, mormente 
os da linhagem calvinista.  

 
Também não há, na bíblia, um projeto de salvação onde a 

eleição para salvação é dada apenas para quem tem fé em Jesus, 
um ensino dos teólogos defensores das teorias arminianas. 

 
A verdade é que há um projeto soberano para salvação do 

homem. O projeto feito por Deus, e estampado na bíblia, é para 
salvação de TODOS os humanos, através da fé em Jesus.  

 
O meio, a porta, o caminho, para tomar posse do projeto 

salvador feito por Deus é através da aceitação de Jesus.  
 
Deus criou, soberanamente, todos os recursos para que o 

projeto de salvação, através de Jesus, seja frutífero, resulte 
em salvação do homem.  

 
Dentre os recursos justapostos ao projeto principal se 

destacam: A fé, o arrependimento, a vocação, a eleição geral para 
a salvação, o perdão, o batismo com o Espírito Santo, a oração, 
os dons espirituais, o corpo de Cristo, o livre-arbítrio, ...  

 
Tanto a FÉ quanto o SACRIFÍCIO DE JESUS são recursos criados 

por Deus, e DISPONIBILIZADOS PARA DAR CONDIÇÃO A TODOS OS HOMENS 
DE SEREM SALVOS do lago de fogo eterno. 

  
Devemos afastar qualquer ideia errônea de achar que a vontade 

do homem é mais forte do que a vontade de Deus. Pois, foi o todo 
soberano Deus quem estabeleceu o seu projeto de salvação através 
da fé na graça de Jesus respeitando a livre-escolha do homem para 
aceitar, ou rejeitar, a salvação ofertada.  

 
Em suma, o homem só tem a fé, só tem a graça, só tem a 

salvação, só tem a perseverança, só tem livre-arbítrio, só tem 
vida, somente temos QUALQUER coisa, porque Deus as criou e as 
doou GRACIOSAMENTE a todos os homens.  

 
Tudo que existe foi Deus quem criou. Não haveria como algo 

existir se Deus ao menos não tivesse criado a 
possibilidade/liberdade de tal coisa vir a existir. 

 
Até mesmo as “possibilidades” dos atos das trevas foi Deus 

quem as criou, e as doou aos que querem viver impiamente. Como 
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diz a bíblia, até o ímpio Deus criou para dia do mal,105 e diz 
também que não há limites para o que o homem possa inventar...106 

 
Deus é Deus soberano. Tão soberano que criou os anjos e os 

homens com capacidade de escolher o que querem viver. Fomos 
criados com o livre-arbítrio. Deus nos criou semelhantes a Ele 
mesmo o qual é totalmente livre.107 

 
Não haveria como homens e anjos viverem o livre-arbítrio se 

existisse somente as possibilidades de fazermos o que é certo 
diante de Deus. 

 
Evidente que o Senhor, que sabe tudo, sabia que muitos 

usariam a capacidade de escolher o que quer fazer para fazerem 
algo que não é o propósito santo de Deus. Mesmo sabendo disso 
Deus soberanamente criou anjos e homens com liberdade de servir, 
ou não servir, a Deus. 

 
Somos dotados da capacidade de escolher e de fazer o que 

escolhemos, por isso, somos responsabilizados pelas escolhas e 
pelas obras as quais escolhemos e fazemos...  

 
FUNDAMENTO BÍBLICO COMPROVANDO A RESPONSABILIDADE PESSOAL pelas 
NOSSAS ESCOLHAS e pelas nossas OBRAS: 

 

 SALMO 62:12 A ti também, Senhor, pertence à misericórdia; pois retribuirás a 

cada um segundo a sua obra; 

 PROVÉRBIOS 24:29 ... Pagarei a cada um segundo a sua obra; 

 JEREMIAS 17:10 Eu, o SENHOR, esquadrinho o coração e provo os rins; e isto 

para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas 

ações; 

O caminho é o processo, é a escolha que fazemos. Por sua vez, o 

fruto das ações são as obras que realizamos em função da escolha 

que fizemos. 

                                                           
105 PROVÉRBIOS 16:4 O SENHOR fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, até o ímpio 

para o dia do mal. 

106 DANIEL 12:4 E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro, até ao fim do tempo; muitos correrão de uma parte 

para outra, e o conhecimento se multiplicará. 

107 GÊNESIS 5:1 Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus 

o fez. 

    ‘ 
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 JEREMIAS 32:19 Grande em conselho, e magnífico em obras; porque os teus olhos 

estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um 

segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras; 

 MATEUS 16:27 Porque o Filho do homem virá... E então dará a cada um 

segundo as suas obras. 

Os anjos caídos, e muitos homens, usam o livre-arbítrio para 
fazerem aquilo que Deus condena, que Deus proíbe que seja feito.  

 
Deus tem prazer na vida, e não na morte. Muitos usam a 

semelhança recebida de Deus – a liberdade de escolha, para 
andarem no caminho da morte eterna.  

 
Deus criou o homem, um ser “racional que vive por 

autodeterminação”. Ele NÃO CRIOU SOMENTE: Os vegetais, os animais 
e os minerais os quais são seres IRRACIONAIS, sem livre-arbítrio, 
e que existem e vivem dentro de limites fixados por Deus.108  

 
Pelo nosso lado, os humanos AGEM POR ESCOLHAS, Deus nos deu 

o livre-arbítrio. Não há limite pré-fixado e intransponível, para 
o agir do homem.109  
 

Não somos robôs os quais agem no automático, sem terem como 
agir foram do predeterminado por seus criadores. 

 
Por causa da capacidade de escolher, por termos livre-

arbítrio é que o homem será julgado. Todos os “racionais ” 110 
tiveram como escolher entre o caminho da vida e cominho da morte.  

 
O homem pode escolher desobedecer/pecar e o homem tem como 

escolher/querer não pecar. Muito embora, DE FATO o homem não 
tenha, POR SI MESMO, como evitar, totalmente, não pecar, pois o 
bem que queremos não fazemos.111  

 

                                                           
108 DEUS CRIOU TUDO E ESTABELECEU LIMITES PARA TUDO. No livro de Jó a partir do capítulo 38 
fala um pouco disso. 

JÓ 38,8,10,11 Encerrou o mar com portas... Quando eu lhe tracei limites, e lhe pus portas e ferrolhos, E disse: Até aqui 

virás, e não mais adiante.  

109 O limite para o agir dos servos de Deus é a palavra/lei de Deus, mas os servos por livre 
escolha muitas vezes age fora dos limites. 
 
110 EVIDENTE QUE os débeis mentais e as criancinhas/bebês não têm como escolher coisa alguma, 
SENDO, PORTANTO, INIMPUTÁVEIS POR “atos” COMETIDOS POR NADA SABEREM E NADA PODEREM ESCOLHER. 

 
111 ROMANOS 7:18,19 Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum; e com efeito o querer 

está em mim, mas não consigo realizar o bem.19 Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero esse 

faço. 
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Os seres humanos PODEM ESCOLHER PAGAR/quitar gratuitamente 
os seus pecados, ATRAVÉS DO SACRIFÍCIO DE JESUS. 

 
TUDO PARA O HOMEM É UMA QUESTÃO DE ESCOLHA ENTRE VIDA E 

MORTE.  
 
JESUS é o justo juiz. Ele não iria condenar, nem absolver a 

ninguém se o réu não tivesse como escolher entre ser absolvido 
ou condenado.  

 
Caso algum humano já tivesse nascido programado, desde a 

eternidade, para ter fé em JESUS, e ser salvo, e outro já tivesse 
sido predeterminado para não ter fé, para não aceitar a Jesus, 
não haveria uma sentença justa. Pois, quem seria condenado NÃO 
TEVE OPORTUNIDADE de ser salvo. Os condenados teriam sido 
privados de possuírem a chave da porta da salvação, a qual é a 
fé no sacrifício de Jesus.  

 
 Se alguém fosse impedido por Deus de ter fé, e de se 

arrepender, FATALMENTE, JÁ ESTARIA CONDENADO, já teria sido 
criado “predestinado ao lago de fogo”. Nesse caso, NUNCA TEVE 
oportunidade alguma de ir para o céu. 

 
Não existe na bíblia uma eleição de homens para serem 

condenados, pois Deus é justo, e bom para com todos.  
 
Deus guardou a todos debaixo do pecado para com todos usar 

de misericórdia.  
 
Bom é o Senhor: Ele faz “chover a salvação” sobre todos. 

 
FUNDAMENTO BÍBLICO EXPLICANDO QUE DEUS É BOM, JUSTO E AMA A 
TODOS, QUER SEJAM JUSTOS, QUER SEJAM INJUSTOS, POR ISSO DEUS 
OFERECE A SALVAÇÃO A TODOS: 

 

 JEREMIAS 33:11... Louvai ao SENHOR dos Exércitos, porque bom é o 

SENHOR ; ... 

 

 LUCAS 18:19... Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom, 

senão um, que é Deus...; 

 

 MATEUS 5: 44,45,48 Eu, porém, vos digo: Amai a vossos inimigos, bendizei os 

que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e 

vos perseguem; para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus; 45 Porque 

faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça 

sobre justos e injustos. 48 Sede vós, pois perfeitos, como é perfeito o vosso 

Pai que está nos céus. 
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A seguir abordaremos mais um erro teológico estonteante, 
pregado em muitos púlpitos. 

 

20. ALGUÉM PODE SER FORÇADO A ARREPENDER? 

 
RESPOSTA: Não existe arrependimento forçado. Arrependimento é 
uma mudança de ação por exercício livre da vontade de alguém que 
escolha não mais fazer o que estava fazendo.  
 

Arrepender é mudar de convicção/ação. Arrepender é inverter 
seus atos em função de uma nova postura racional, frente àquilo 
que alguém estava fazendo. 

 
Se alguém desiste de fazer alguma coisa por força alheia a 

sua vontade, essa mudança de ação, não é um arrependimento 
genuíno, mas uma desistência FORÇADA, uma paralização de alguma 
coisa por repressão, por força externa. 

 
 Quando há força externa à pessoa impondo a mudança de vida 

isso NÃO É ARREPENDIMENTO, mas um abandono de algo por coação, 
por repressão. A pessoa teria desistido por imposição resultante 
da força que recebeu para abandonar alguma coisa. 

 
O arrependimento pressupõe um ato resultante da vontade do 

agente arrependido. O arrependimento é o ato onde alguém deixa 
alguma coisa por sua livre e espontânea vontade.  

  

Uma coisa impressionante na doutrina dos pregadores 

da total depravação e da ausência de livre-arbítrio é 
vê-los pregando a necessidade de arrependimento 
na vida do pecador.  

 
Como podem pregar necessidade de arrependimento se pregam 

que o homem não tem livre-arbítrio, não tem liberdade para 
exercer o fruto da sua opção? 

 
Arrependimento é exercício de escolha racional. 

Arrependimento é exercício de livre-arbítrio.  
 
Se os humanos NÃO tivessem livre-arbítrio para escolher 

crerem, igualmente, não teriam livre-arbítrio para se 
arrependerem, posto que tanto o ato de crer como o ato de se 
arrepender SÃO AÇÕES QUE DEPENDEM da LIVRE ESCOLHA do homem.  

 
Se as pessoas fossem mortas, totalmente depravadas, SEGUNDO 

o ensino por eles pregado, as pessoas não teriam como ESCOLHER 
SE ARREPENDER.  
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Arrependimento é fruto da vontade livre. Arrependimento é 

escolha livre de alguém em deixar alguma coisa.  
 
“A-RÉ-PENDER” É marchar, é “andar”, voluntariamente, no 

sentido contrário daquilo que se está praticando, mas sempre POR 
ESCOLHA LIVRE E RACIONAL DE QUEM ESTÁ DEIXANDO ALGO. 

 
No caso do pecador: O arrependimento é a livre escolha/ opção 

do pecador de abandonar o pecado. Se o homem, segundo eles, não 
tem livre-arbítrio, não teria livre-escolha, NÃO TERIA como se 
arrepender.  

 
Muitos teólogos defensores da inexistência de livre-arbítrio 

não alcançaram que o arrependimento, na vida do cristão, 
faz parte do processo de crer em Jesus. 

 
O arrependimento, dos servos de Jesus, é 

fruto/consequência do ato de aceitar crer em Jesus, É 
decorrência DA FÉ que alguém recebeu depois que resolver aceitar 
a fé em Jesus.  

 
Arrepender não é o mesmo que crer. Exemplo: Alguém pode crer 

em Jesus e não o seguir, não andar de fé em fé. Alguém pode saber 
muito sobre Jesus, crer em tudo que está escrito a respeito de 
Jesus, e mesmo assim, é livre para andar por fé em Jesus, ou não 
aceitar se deixar guiar por Jesus.  

 
O mesmo ocorre quando alguém sabe muito a respeito do 

adversário e não segue o inimigo, não anda fazendo o mesmo que o 
anticristo faz.  

 
Agora, quando uma pessoa vem a conhecer a Jesus e quer segui-

lo, neste caso há de se arrepender das obras mortas, há de se 
ARREPENDER das obras da carne, e passar a andar com Jesus, 
praticando as obras próprias de uma caminhada por fé.  

 
Eis mais uma contradição inexplicável segundo a ótica do 

ensino que prega inexistência de livre-arbítrio, e existência de 
um estado de morte e total depravação. Para eles o homem está 
totalmente morto e não tem liberdade para aceitar a fé, porém, 
teria liberdade para se arrepender.  

 
CRER E ARREPENDER-SE são atos os quais somente os vivos, e 

com livre-arbítrio, podem fazer.  
 
Eles incoerentemente pregam que o homem está totalmente 

depravado/morto, portanto, sem livre-arbítrio, e ao mesmo tempo 
ensinam que o homem deve se arrepender de suas obras mortas, um 
ato próprio de quem está vivo e que tenha livre-arbítrio.  
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Uma pessoa totalmente morta, totalmente depravada, não teria 

como crer, e TAMBÉM, não teria como se arrepender, e sequer 
poderia pecar, pois pecado é pratica de ato 
doloso/voluntário, contra a vontade de Deus.  

 
Crer, arrepender, pecar, tudo isso, são exemplos de atos 

praticados “voluntariamente” POR VIVOS, e não por alguém 
totalmente morto. Alguém totalmente morto não tem como fazer 
coisa alguma, NEM BOA, NEM RUIM. 

 
O ensino teológico, inconsistente e herético, matou o livre-

arbítrio do homem, para escolher ter fé em Jesus, e ao mesmo 
tempo ressuscitaram o livre-arbítrio, para o homem poder PECAR E 
ARREPENDER-SE, de obras mortas... 

 
Vários teólogos adeptos da total depravação esqueceram que 

o arrependimento dos servos de Jesus coexiste com a fé. O 
arrependimento anda junto com a fé e por ela é motivado. 

 
Um arrependimento genuíno é o exercício da fé, é o RESULTADO 

da fé. OS ATOS DE ARREPENDIMENTOS SÃO FRUTOS DA FÉ.  
 
Uma fé sem obras de arrependimento, uma fé sem deixar as 

velhas obras da carne, é uma fé morta, no dizer do apóstolo 
Tiago...112  

 
A verdade bíblica é: O homem tem livre-arbítrio. O homem tem 

liberdade total:  
 

 Tem livre-arbítrio para escolher aceitar a Jesus; 

 Tem livre-arbítrio para escolher pecar; 

 Tem livre-arbítrio para escolher não pecar; 

 Tem livre-arbítrio para abandonar o pecado – 

arrepender-se de seus atos pecaminosos; 

 Tem livre-arbítrio para quaisquer coisas que queira 

fazer.  

 O homem vive das escolhas que faz. Vivemos/colhemos os 

frutos das sementes racionais que plantamos... 

 
No item seguinte falaremos um pouco sobre o pecado... 

                                                           
112 TIAGO 2:17,26 Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. 26 Porque, assim como o corpo 

sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta.   
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21. O QUE É PECADO? 113 

RESPOSTA: A DEFINIÇÃO BÍBLICA PARA PECADO É “praticar as obras do 

iniquo, é praticar algo que Deus proíbe, é praticar a iniquidade”.114 

O pecado é um erro, um desacerto, um desencontro entre um ser 

espiritual115 e o alvo, o objetivo do reino de Deus. 

Pecar é errar quanto a Deus e o seu reino de vida. Pecamos quando 
erramos quanto ao alvo para o qual fomos criados.116  

 
O alvo/objetivo para todos os homens é a comunhão com Deus, e o 

louvor eterno de Deus, no reino de luz.  
 
Com o pecado praticado entramos noutro reino/ noutro alvo: o qual 

é o reino de trevas do inimigo de Deus. 
 

Deus tem um reino espiritual único com suas qualidades e 

características próprias.  

O reino de vida e luz é a meta, o alvo, o lugar onde todos os 

seres espirituais deveriam viver em adoração a Deus. Todos os seres 

espirituais FORAM ELEITOS PARA VIVEREM NO REINO DE DEUS.  

O mau, o pecado, está relacionado com o adversário, e seu 

reino das trevas. 

 Pecamos por termos errado o alvo da vida o qual é o reino 

de luz, o reino de Deus. Pecamos quando nos comunicamos com as 

obras infrutuosas das trevas, as obras típicas do adversário.  

                                                           
113 Maiores detalhes sobre o que é o pecado, e suas consequências, você encontrará em nosso 
trabalho: TIPOLOGIA MALIGNA DO PECADO. 
 
114 O PECADO É a prática das OBRAS DO INIMIGO. 
 

 I JOÃO 3:4 Qualquer que comete pecado, também comete iniqüidade; porque o pecado é iniqüidade. 

 

 I JOÃO 3:8... O pecado é... As obras do diabo. 
 
115 O homem tem corpo, alma/vida biológica e espírito. Portanto, o homem é um ser espiritual. 
Ele tem o espírito que é uma essência eterna. 

 
116 O ALVO, O FIM, O OBJETIVO PARA O HOMEM É o REINO GLORIOSO DE DEUS. 

 

 FILIPENSES 3:12 Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito; mas prossigo para alcançar 

aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus; 

 

 FILIPENSES 3:14 Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. 
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O fruto chamado de “mau”, ou “pecado”, é dessa qualidade 

porque é fruto da árvore da morte – é fruto do arqui-inimigo de 

Jesus.  

O pecado surge na vida do homem quando ele faz alguma ação 

típica, própria, das ações do adversário.  

O homem peca todas as vezes que ele faz o mesmo que o 

adversário, o arqui-inimigo de Jesus, faz. 

No próximo item veremos um pouco mais sobre o fruto chamado 

de pecado... 

22. SOBERANIA DE DEUS - ELE CRIOU TUDO. CRIOU O ÍMPIO, O 
JUSTO, O INFERNO, O CÉU? 

RESPOSTA: SIM. Deus é o soberano criador de todas as coisas 

EXISTENTES, E também DAS POSSIBILIDADES DE VIREM A EXISTIR.  

Cada uma das criaturas de Jesus foi criada com fins 

específicos.  

Deus é o EU SOU, o ilimitado criador de tudo. Todavia, quando 

se diz que Deus criou algo ruim/maligno NÃO É PARA DIZER QUE ELE 

PRATICA O MAL, mas para dizer que Deus permite a existência de 

muitas coisas, por causa do livre-arbítrio dado aos ANJOS E 

HOMENS.  

Se não existissem coisas ruins, passíveis de serem 

praticadas, não existiria como ser exercido o livre-arbítrio para 

escolher fazer tais coisas ruins... 

Exemplificando: Não é Deus quem comete homicídio, furto, 

desobediência, roubo, estupro... Deus criou essas possibilidades 

de pecados, e também criou as opções de atos de justiça.  

O Senhor criou tudo, possibilitou que o bem e o mal 

existissem, para que homens, e anjos, possam escolher praticar 

tais atos malignos, ou benignos.  

Evidente que todos os exércitos de coisas criadas NÃO 

PODERIAM VIVER/existir/fazer coisa alguma se essa possibilidade 

de ação/de existência não tivesse sido disponibilizada pelo 

criador de todas as coisas. Somente neste contexto, de reais 

possibilidades, é que Deus é o criador do mal, mas Deus não é o 

produtor/executor final do pecado/ da própria iniquidade. 
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Se Deus não tivesse criado as possibilidades de justiça e de 

injustiça, nem uma nem a outra existiriam, não poderiam ser 

praticadas por ninguém, tendo em vista que criaturas não dão 

existência à coisa alguma a partir do inexistente.  

O universo de coisas criadas apenas vive daquilo que já foi 

criado/disponibilizado/previsto anteriormente pelo Senhor. 

É dada aos homens e anjos a possibilidade de escolher 

obedecer, ou desobedecer, a Deus através daquilo que cada um 

escolher fazer por meio dos atos/obras praticados.  

A bíblia ensina que “NÃO HÁ NADA NOVO DEBAIXO DO SOL”.117 

Tudo que existe ou virá a existir desde a criação já estava 

previamente criado/previsto/possibilitado por Jesus. 

DEUS NÃO É O PRATICANTE DE ATOS RUINS/MALIGNOS. Deus somente 

criou todas as possibilidades de tais atos serem praticados para 

dar oportunidade de existência do LIVRE-AGIR, DO LIVRE-ARBÍTRIO.  

Fez tudo, também, para que a medida da justiça, ou da 

injustiça, de cada pessoa seja completa. Fato que desembocará 

numa sentença justa, onde o Senhor tratará cada um conforme seus 

atos.118  

FUNDAMENTO BÍBLICO DEMONSTRANDO QUE DEUS É DEUS SOBERANO CRIADOR 

DE TUDO que existe, quer sejam reais, quer sejam possibilidades 

hipotéticas, as quais Deus têm conhecimento total da existência 

de todas as coisas: 

 EFÉSIOS 3:9 E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde 

os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo; 

                                                           
117 TUDO QUE EXISTE OU ACONTECE DEUS JÁ SABE MUITO BEM... 
 

 ECLESIASTES 1:9 O que foi, isso é o que há de ser; e o que se fez, isso se fará; de modo que nada há de 

novo debaixo do sol; 

 ECLESIASTES 1:10 Há alguma coisa de que se possa dizer: Vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados, 

que foram antes de nós. 

118 DEUS DÁ A CADA UM A POSSIBILIDADE DE TER UMA MEDIDA CHEIA DE JUSTIÇA OU REPLETA DE 
INJUSTIÇA, AQUILO QUE O HOMEM SEMEAR IRÁ COLHER: 

 GÊNESIS 15:16...; Porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia; 

 I PEDRO 1:7 E, se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada 

um...; 

 PROVÉRBIOS 22:8 O que semear a perversidade segará males; e com a vara da sua própria indignação será 

extinto; 

 GÁLATAS 6:7 Não erreis: Deus não se deixa escarnecer; porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. 
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 MATEUS 10:29-30 Não se vendem dois passarinhos por um ceitil? E nenhum 

deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. 30 E até mesmo os cabelos da 

vossa cabeça estão todos contados; 
 

 COLOSSENSES 1:19 Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus 

e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam 

principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele; 
 

 ISAÍAS 45:5-7 Eu sou o SENHOR, e não há outro; fora de mim não há Deus; ... 

7 Eu formo a luz, e crio as trevas; eu faço a paz, e crio o mal; eu, 

o SENHOR, faço todas estas coisas; 
 

 ISAÍAS 43:13 Ainda antes que houvesse dia, eu sou; e ninguém há que possa fazer 

escapar das minhas mãos; agindo eu, quem o impedirá?; 
 

 ATOS 15:18 Conhecidas são a Deus, desde o princípio do mundo, todas as 

suas obras. 
 

A presciência de Deus. Deus tudo conhece desde o princípio do mundo. 

Adiante... Um pouco sobre o que Deus escolheu para apresentar 

a nós como sendo o operar do grande “EU SOU O QUE SOU”... 

23. PORQUE DEUS É O QUE É?  

RESPOSTA: DEUS SE APRESENTA como bem quer. O Senhor Deus é o que 

é, simplesmente, porque é Deus, e faz tudo como lhe apraz.  

Certa vez, Moisés perguntou a Deus qual era nome Dele, quem 

Deus era. A resposta de Deus foi: EU SOU O QUE SOU.119  

O Senhor escolheu como Ele quer ser conhecido. DEUS poderia 

ser de qualquer forma, e agir de qualquer maneira. Todavia, Ele 

escolheu agir sob o manto da justiça, da verdade, da fidelidade, 

da bondade, da misericórdia, do amor, da paz, da mansidão, da 

humildade... 

O Senhor poderia ser diferente do que é? Evidentemente que 

sim. Sendo Deus Ele pode tudo, e ninguém há que possa questiona-

lo, ou se opor a Ele e vencê-lo nisso.  

                                                           
119 ÊXODO 3:13,14 Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel, e lhes disser: O Deus de vossos 

pais me enviou a vós; e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? 14 E disse Deus a Moisés: EU SOU O QUE 

SOU. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: EU SOU me enviou a vós. 
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Até as oposições a Deus só existem porque o Senhor criou 

tais possibilidades de resistência ao soberano Deus. 

Mesmo sendo Deus, SOBERANO, FORTE, Ele escolheu se portar 

tendo como fundamentos muitos atributos ricos em justiça, graça, 

verdade, amor, misericórdia, paz, mansidão...  

Diante de tamanha santidade e poder é que Deus escolheu 

autolimitar, para poder tratar com os seres criados, sem nos 

consumir.  

Quando Deus dá lugar à existência de certas atitudes humanas 

contrárias à vontade santa de Deus, por exemplo, o livre-arbítrio 

exercido contra o querer de Deus, não é porque a vontade de Deus 

é inferior à vontade do homem. Pelo contrário, isso é fruto da 

forma como Deus escolheu se relacionar com sua criatura, sem 

impor o seu poder absoluto.  

Outro exemplo de Deus se atenuando/adequando para que o 

homem, um ser ínfimo, possa escolher o que quer fazer: Deus 

poderia arrombar “a porta” do coração do homem e entrar de forma 

poderosa sem pedir permissão, trazendo salvação, por força. No 

entanto, Ele atenua seu poder, e, “eis que estou à porta e bato, se alguém 

ouvir a minha voz e abrir, entrarei...”.  

DEUS FEZ SEU PROJETO DE SALVAÇÃO RESPEITANDO A LIBERDADE QUE 

ELE MESMO CONCEDEU AO HOMEM. Deus não força a salvação. Ele salva 

quem quer se deixar salvar. Deus Faz dessa maneira não por ter 
uma vontade fraca, mas porque este é exatamente o projeto de 

força salvadora que o TODO PODEROSO FEZ. 

 O Senhor condicionou a salvação do homem ao exercício do 

livre-arbítrio que o homem recebeu de Deus, para poder livremente 

aceitar, ou rejeitar, a salvação de Jesus.  

Foi Deus quem estabeleceu que Jesus salvasse somente quem 

quer ser salvo. Ninguém que tenha o exercício racional pleno, 

que tenha livre-arbítrio, será salvo se não quiser ser salvo.  

Nenhuma pessoa é levada, por Deus, até Jesus para que seja 

salva se, desde a eternidade, Deus ver que essa pessoa não aceita 

a fé em Jesus para ser salvo.  

Deus fez o homem racionalmente capaz de aceitar a fé para 

poder ser salvo, por Jesus, ou rejeitar receber a fé, e, neste 

caso, será condenado ao lago de fogo.  
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Por tantos outros exemplos bíblicos, dizemos que não 

há, na bíblia, tal força/eleição/graça, (ou seja que 

nome se dê), irresistível para salvar, e muito menos 

irresistível para condenar o homem.  

Voltamos a dizer que a RAZÃO/o livre-arbítrio NÃO É 

a FÉ, nem substitui a FÉ. Muito menos a fé substitui a 

razão. Fé e razão coexistem dentro do coração/mente do 

homem.  

Compete ao homem se deixar guiar pelo Espírito Santo 

o qual é a mente/razão de Deus, ou pela sua própria 

mente/razão humana. 

Razão é a capacidade mental e terrena que o homem 

recebeu para poder escolher aceitar, ou escolher 

rejeitar qualquer coisa.  

Dentre todas as coisas que o homem pode aceitar ou 

rejeitar ESTÁ à salvação de Jesus.  

Quem aceitar o salvador terá como consequência 

receber de Deus a fé salvadora. Esta fé, que vem de 

Jesus, impulsionará o aceitante da salvação de Jesus, a 

continua a andar pelo caminho da vida, de fé em fé, em 

Jesus. 

No item seguinte abordaremos mais uma terrível 

heresia racional conhecida como pecado original de Adão. 

24. O QUE SERIA O PECADO ORIGINAL DO HOMEM, ISSO EXISTE 
NA BÍBLIA? 

Resposta: O primeiro pecado do homem existiu. Ele foi o 

pecado de Eva, e o segundo pecado registrado na bíblia foi o 

pecado de Adão. Eva pecou e depois induziu Adão a fazer o mesmo. 

 

No entanto, já antecipando informação, NÃO EXISTE NA BÍBLIA 

A HERESIA de um pecado de Adão, conhecido como pecado original, 

o qual seria RETRANSMITIDO DESDE ADÃO ATÉ HOJE para os demais 

seres humanos. Não existe na bíblia um pecado o qual seria passado 

DE HUMANOS PARA HUMANOS, de pai para filhos, por uma herança 

pecaminosa maldita. 
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A verdade é que O TAL PECADO ORIGINAL É UM “DOGMA”, uma 

invencionice herética, desenvolvida pelo bispo Irineu de Lyon 

que viveu no século II/III D.C., conforme alguns historiadores. 

 

FUNDAMENTO BÍBLICO SOBRE O PRIMEIRO PECADO, a desobediência de 

EVA e o segundo o pecado de ADÃO: 

 

 GÊNESIS 2:16,17 E ordenou o SENHOR Deus ao homem, dizendo: De toda a 

árvore do jardim comerás livremente, 17 Mas da árvore do conhecimento do bem 

e do mal, dela não comerás; porque no dia em que dela comeres, 

certamente morrerás; 
 
C/C 

 

 GÊNESIS 3: 1-13 Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo 

que o SENHOR Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: 

Não comereis de toda a árvore do jardim? 2 E disse a mulher à serpente: Do fruto 

das árvores do jardim comeremos, 3 Mas do fruto da árvore que está no meio do 

jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. 4 

Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. 6 E viu 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. 9 E chamou o SENHOR Deus a Adão, e disse-lhe: Onde estás? 10 

E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. 

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

te ordenei que não comesses? 12 Então disse Adão: A mulher que me deste por 

companheira, ela me deu da árvore, e comi. 13 E disse o SENHOR Deus à mulher: 

Por que fizeste isto? E disse a mulher: A serpente me enganou, e eu comi; 

 

 I CORÍNTIOS 15:22 Porque, assim como todos morrem em 

Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. 
 

NÃO PODEMOS NOS CONFUNDIR. 

 

A expressão: “assim como todos morrem em Adão” está falando 
da morte FÍSICA, da mortalidade, da temporalidade que Adão 
passou a transmitir para seus descendentes.  
 
Adão passou a ser um mero mortal e nós, por sermos filhos de 
mortais, também somos mortais.  
 
Não há nenhuma referência bíblica ensinando que herdamos o 
pecado de Adão.  
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O pecado de Adão foi algo anterior à mortalidade que ele 
passou a ter e transmitir.  
 
O ADÃO “IMORTAL” NÃO É O NOSSO PAI. O Adão que não morria 
não é o pai da humanidade, pois a imortalidade de Adão deixou 
de existir no instante que ele pecou. Por conseguinte, o 
Adão imortal deixou de existir no instante que pecou. 

 
O NOSSO PAI É O ADÃO “MORTAL”, carnal, temporal que passou 
a existir depois do marco inicial gerado pelo primeiro pecado 
de Eva/Adão. 
 

A expressão: “Assim também todos serão vivificados em Cristo” não 
está falando da vida da carne/do corpo/alma biológica, MAS 
DA VIDA DO ESPÍRITO DO HOMEM, DA VIDA ETERNA num reino 
eterno, reino não temporal/terreno, para quem aceitar o 
Senhor Jesus como seu salvador pessoal. 
 

Devemos ser cuidadosos com o termo “todos serão vivificados”, 
pois, a palavra “todos” ser refere àqueles os quais aceitarem 
a Jesus.  
 
Quem aceita o Senhor Jesus continua com a natureza biológica 
de Adão, continua sujeito à morte física, por sermos MORTAIS, 
por sermos, matéria finita, desta terra. 

 

 ROMANOS 5:12 Portanto, como por um homem entrou o pecado no 

mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a 

todos os homens ...; 
 

 É fato bíblico que o pecado e a morte do homem entraram no 
mundo através de Adão.  

 
Agora esse versículo NÃO DEVE SER USADO PARA DIZER QUE O 

próprio PECADO DE ADÃO PASSOU PARA TODOS OS HOMENS. Pois, a 

expressão: “A morte passou a todos os homens” está claramente 

falando que “a morte passou a todos os homens” e não que o 
“pecado de Adão” passou a todos os homens.  

 
O que todo homem recebeu foi à mortalidade, foi a 

capacidade de vir a morrer fisicamente.  
 
Com o primeiro pecado, a iniquidade de Eva/Adão, a morte 

alcançou os seres humanos. Entretanto, nenhum ser humano 
recebeu o “próprio” pecado de Adão.  

 
O que nós recebemos foi a condição de MORTAL, de seres 

passíveis de morrer fisicamente, à semelhança de Adão.  
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Cada um de nós morrerá por sermos mortais, temos a nossa 

própria morte, e cada um de nós pecará, porque temos os 
nossos próprios pecados, temos a capacidade racional de 
desobedecer a Deus. Ninguém tem os próprios pecados de Adão.  

 
Vemos também que todos PECAM por sermos pecadores, porque Deus 

submeteu a todos debaixo do pecado,120 e morremos por sermos 
mortais, por sermos filhos/descendentes de mortais.  

 
Os protestantes de uma forma geral aceitaram o “dogma” da 

existência do pecado original de Adão. Um pecado que seria 

retransmitido de humanos para humanos, a partir de Adão. 

 

Todavia, é impressionante como, a maioria dos protestantes, 

NÃO ADMITE O BATISMO DE CRIANÇAS o qual foi criado para livrar 

as crianças do pecado original de Adão.121 

 

Pois é, muitos protestantes ADMITEM A EXISTÊNCIA DO PECADO 

ORIGINAL DE ADÃO, ao ponto de rebatizá-lo com o nome de TOTAL 

DEPRAVAÇÃO.  

 

Os protestantes não deveriam aceitar nem o DOGMA do pecado 

de Adão, nem o DOGMA do batismo de crianças, para remover o tal 

pecado de Adão.  

 

O batismo de criança é um dogma que surgiu para libertar as 

crianças DO PECADO DE ADÃO. Tanto o dito pecado de Adão quanto o 

batismo de crianças são dogmas originários da mesma igreja 

secular.  

                                                           
120 TODOS ESTÃO DEBAIXO DO PECADO PARA DEUS PODER USAR DE MISERICÓRDIA PARA COM TODOS: 

  
 ROMANOS 3:9 Pois quê? Somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que, 

tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado; 

 GÁLATAS 3:22 Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo 

fosse dada aos crentes. 

 
121 A maioria das linhagens protestantes entende muito bem que batismo não salva, nem liberta 
a ninguém, é uma ordenança tipológica, devemos fazê-la, mas o que salva é crer, viver por 
fé em Jesus. (leia ROMANOS 6 E MARCOS 16:16) 
 
Também entendem a necessidade de CRER E SE ARREPENDER para ser batizado. Somente quem tem 
discernimento poderá vir a crer e se arrepender. NO ENTANTO, uma grande maioria, CONCORDAM 
COM O ERRO DA EXISTÊNCIA DE UM PECADO ORIGINAL O QUAL É UM DOGMA SEM BASE BÍBLICA que 
possibilitou a criação do batismo de crianças. 
  
Assim, vemos que os protestantes aceitaram o dogma secular pela metade.  
 
Precisamos urgentemente, largar esse dogma herético, DA MESMA FORMA QUE NÃO ACEITAMOS O 
BATISMO DE CRIANÇAS. 
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No próximo item descobriremos porque não herdamos pecado 

nenhum, nem de Adão, nem de nossos pais biológicos. 

25. O QUE HERDAMOS DA NATUREZA DE ADÃO E EVA? 

RESPOSTA: Herdamos de Adão a natureza terrena, mortal, finita, 

e recebemos a capacidade de desobedecer, por sermos racionais, 

por termos livre-arbítrio.  

VEJA QUE A CAPACIDADE DE PECAR NÃO VEIO DO PRÓPRIO PECADO DE 

ADÃO, nem iniciou quando eles pecaram.  

A capacidade de escolher racionalmente já existia mesmo antes 

do primeiro pecado entrar no mundo.  

A aptidão para desobedecer tem origem na racionalidade, que 

possibilita o LIVRE-ARBÍTRIO que Adão recebeu de Deus.  

Adão não foi gerado a partir de outro ser humano. Ele veio 

direto de Deus, e, mesmo assim, tinha capacidade para pecar, 

tanto é que pecou. Adão tinha a liberdade de ação para viver por 

escolha pessoal, podia exercitar o livre-arbítrio.  

Se a capacidade humana de pecar procedesse de Adão e Eva, 

eles não teriam praticado pecado, pois Adão não teve pai/mãe 

humanos. Pior que isso, se o pecado fosse originário de Adão/Eva, 

o adversário e seus anjos, também não teriam pecado, pois eles 

não são descendentes de Adão, sequer são humanos.  

Como vemos o adversário, e seus anjos, e também, Adão e Eva, 

todos eles, pecaram sem terem recebido pecado original algum por 

herança pecaminosa, nem de Adão, nem de outra pessoa.  

De fato, nem mesmo Eva pecou por ter sido originária da 

costela de Adão. Eles todos pecaram por terem usado a liberdade 

que tinha para desobedecer a Deus, por terem razão/livre-

arbítrio. 

Assim, percebemos que o inimigo e seus anjos, Adão e Eva, 

pecaram sem terem herdado pecado de ninguém. O que todos eles 

tinham era o livre-arbítrio, a liberdade de obedecer, ou 

desobedecer, a Deus.  

Tanto eles como nós temos livre-arbítrio, e isso nos 

potencializa a obedecer, ou a desobedecer, à vontade e Deus.  
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O livre-arbítrio, a capacidade racional, é inseparável da 

natureza do homem. O livre-arbítrio, a razão, esse, (a), sim, é 

transmitido, (a) de pais para filhos.  

Na capacidade racional está o potencial para pecar, para 

desobedecer à vontade de Deus. Portanto, concluímos que o pecado, 

o próprio fruto da desobediência, não vem por herança.  

O que recebemos de nossos pais biológicos é a competência 

para produzir o que desagrada a Deus, e nunca o próprio produto 

da desobediência - o pecado, de nossos ancestrais.  

A racionalidade é transmitida entre humanos, mas não se 

transmite o próprio pecado o qual é fruto do exercício do livre-

arbítrio/da racionalidade, recebida, quando operada contra a 

vontade de Deus.A capacidade racional, quando praticada em 

oposição à vontade de Deus, produz o pecado.  

Adão e Eva passaram a ser espécime totalmente terreno, 

passageiro, no instante em que racional e livremente 

desobedeceram à palavra de Deus. 

Os atributos naturais, biológicos e terrenos, constituem a 

herança genética que recebemos de ADÃO E EVA.  

As características “NATURAIS, TERRENAS”, adquiridas por 

Adão, com sua desobediência a Deus, e o que ele já tinha e não 

perdeu, são retransmitidas naturalmente para toda a humanidade, 

por sermos filhos de Adão.  

 

No entanto, Não recebemos os pecados de Adão e Eva porque 
pecado é algo espiritual. Impiedade NÃO É transmissível pelo DNA 

humano, nem por herança espiritual. 

 

Não existe RETRANSMISSÃO DE atributos espirituais de humanos 

para humanos. Pecado é algo de natureza espiritual, pecado não 

pode ser retransmitido de pai para filho, portanto não existe um 

pecado original de Adão que seria retransmitido de forma 

biológica entre humanos.  

 

Mesmo a linhagem protestante a qual admite que o homem tenha 

livre-arbítrio ERRA ao admitir a existência do pecado original, 

a existência da total depravação, pois, se isso existisse, o 

HOMEM simplesmente NÃO TERIA LIVRE-ARBÍTRIO ALGUM. 
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Quando alguém está totalmente morto, nada tem a fazer, não 

teria como escolher aceitar, ou rejeitar, a Jesus, nem poderia 

pecar, por estar totalmente morto.122 

 

Adão e Eva perderam a natureza eterna que viviam até pecarem, 

e receberam novas qualidades TERRENAS, depois que pecaram. Por 

terem perdido a qualidade de vida eterna, eles não tinham mais 

como retransmitir uma existência eterna porque a perderam. 

 

Se o homem não tivesse livre-arbítrio, por ser totalmente 

depravado/morto, também não poderia pecar, pois um morto, alguém 

sem liberdade de ação alguma, não tem como agir desobedecendo ao 

Senhor. 

 

VEJAMOS ALGUMAS das CARACTERÍSTICAS QUE OS PATRIARCAS DOS HUMANOS 

NOS LEGARAM: 

 

 Todos perdem a comunhão com Deus, depois que crescem 

e adquirem a racionalidade plena. Após a tenra infância 
vem o despertar da consciência de si mesmo, e do mundo em 

volta, vem a racionalidade e com ela a capacidade de 

exercício do livre-arbítrio.  

 
O humano depois que se torna racional tem condições de 

aceitar, ou rejeitar, obedecer a Deus.  

                                                           
122 Mais uma curiosidade sobre os ensinos da linhagem protestante arminiana: Ela prega o poder 
ilimitado do sangue de Jesus. Está correto.  
 

Entretanto, quando limitam a eleição para salvação ao homem que tem fé em Jesus, e 
somente desses eleitos, o sangue de Jesus, lavará os pecados, ESTÃO FAZENDO UMA LIMITAÇÃO 
INDIRETA NO PODER DO SANGUE DE JESUS.  

 
Podemos dizer que as doutrinas de Armínio e de Calvino são muito próximas, muito 

aparentadas, algo do tipo “irmãs univitelinas”.  
 
Dizemos isso, não só porque Armínio era contemporâneo de mestres calvinistas, mas 

PORQUE SEUS DOGMAS SE CONFUNDEM NA ESSÊNCIA, OU NO RESULTADO FINAL, com os ensinos de 
Calvino.  

 
Podemos chamar Armínio de um calvinista MODERADO, ou até disfarçado, POSTO SEREM TÃO 

IGUAIS EM SEUS DISCURSOS, PRINCIPALMENTE, na defesa DA TOTAL DEPRAVAÇÃO, algo inexistente 
na bíblia.  

 
Alguém calvinista, que não admite o livre-arbítrio, pode facilmente fazer a defesa de 

seu “dogma antibíblico da inexistência de livre-arbítrio” usando a ótica da total depravação 
presente nas pregações dos pais do arminianismo, os quais pregam a existência de livre-
arbítrio.  

 
Ainda poderia defender suas invencionices calvinistas usando os ensinos da tal graça 

preexistente/precedente, para demonstrar que o homem não teria livre-arbítrio, por causa da 
total depravação.  
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Por causa da carnalidade inevitavelmente todos os homens 

irão desobedecer a Deus, tal qual Adão fez. Todavia, a 

capacidade racional é própria, faz parte, da existência 

humana. O homem já tinha livre-arbítrio/racionalidade mesmo 

antes de pecar, MESMO QUE EM NÍVEL MODERADO. 

 

Um bebê cresce e é despertado para a razão. Isso segundo 

diz a bíblia, são “abertos os olhos”, depois que crescemos 

racionalmente, e somos despertados para o mundo.  

 

Depois que crescemos passamos a desobedecer, 

sistemática, inevitavelmente, a Deus. Crescemos e somos 

impulsionados pelos desejos de satisfazer os apetites da 

carne, em desobediência à vontade de Deus. 

 

FUNDAMENTO BÍBLICO SOBRE O ALARGAMENTO DA CONSCIÊNCIA: 

 GENESIS 3:7 Então foram abertos os olhos...; 
 

 GÊNESIS 3:5... No dia em que dele comerdes se abrirão os vossos 

olhos, ..., sabendo o bem e o mal. 
 

 Todos nós morreremos por sermos herdeiros genético-
biológicos de seres terrenos, e mortais, por sermos filhos 

de Adão e Eva, um casal de seres MORTAIS.123 

Adão e Eva adquiriram a MORTALIDADE no instante em que 

pecaram. Eles perderam a eternidade, perderam o estado de 

perfeição e passaram a ser mortais, sujeitos ao tempo, no 

instante que desobedeceram a Deus. 

Não morremos biologicamente por temos o 

pecado original de Adão, mas por sermos filhos de 
seres mortais, temporais, TERRENOS, e como tais, também, 

somos mortais.  

Morreremos por sermos filhos de uma espécie que foi 

submetida ao tempo, à imperfeição, e à morte. Temos as 

                                                           
123 GÊNESIS 3:19 No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra; porque dela foste tomado; 

porquanto és pó e em pó te tornarás.  
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características, os atributos de temporalidade e de 

mortalidade, desde o pecado de Adão.  

A estória de o homem herdar o pecado de outro homem é 

COISA INVENTADA POR CABEÇA humana. Essa herança maldita NÃO 

é PREVISTA NA BÍBLIA. 

Todos124 os humanos chegarão a morrer biologicamente, morte 

da alma vivente, no transcorrer da vida terrena de cada pessoa. 

Isso ocorre não por já nascermos morto, por sermos “natimortos”, 

mas porque Adão, o pai de todos, passou a ser UMA CRIATURA MORTAL, 

uma criatura desta terra, onde tudo que inicia aqui tem um fim 

aqui.  

Um filho de um ser mortal também é um ser mortal. Isso nada 

tem a ver com pecado, mas com uma característica biológico-

hereditária. 

 Vemos isso nos demais animais e nos vegetais deste planeta. 

Eles morrem por serem mortais, e não por terem herdado o pecado 

de Adão, ou por terem herdado os pecados de seus pais biológicos. 

O corpo e a alma/vida biológica dos seres vivos desta terra 

morrem não por nascerem com o pecado de Adão e Eva, mas por 

serem, “pó”, “partículas” desta terra finita.  

Adão e Eva antes de pecarem não eram mortais por estarem 

diretamente ligados à fonte da vida eterna, estavam em comunhão 

com o Deus eterno.  

Com o advento do pecado, o qual faz separação 125 entre Deus 

e o homem, Adão e Eva foram separados do Deus eterno, perderam a 

eternidade que é um atributo de Deus. 

Outra coisa a se afirmar aqui é que a morte biológica dos 

animais e dos vegetais NÃO é consequência do pecado de Adão.  

Os demais seres vivos, animais e vegetais, já eram mortais, 

antes de Adão e Eva pecarem. Como sabemos eles não 
receberam NADA como herança genética de Adão e Eva.  

                                                           
124 A bíblia aponta pouquíssimas EXCEÇÕES à sentença de morte dada à natureza temporal que 
Adão passou a ter, quando pecou. Exemplos de exceções à sentença de morte biológica: Enoque, 
Elias... Alguns servos que estiverem vivos durante o arrebatamento do corpo de Cristo. 

 
125 ISAÍAS 59:2 Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus; e os vossos pecados 

encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. 
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Os demais seres desse mundo não eram eternos, 

sempre foram mortais. 

É um engano achar que os animais e os vegetais 

não morriam. Quem não morria até o primeiro 

pecado entrar no mundo era Adão e Eva.  

A MORTE a qual ENTROU NO MUNDO A PARTIR DO 

PECADO DE EVA/ADÃO FOI A MORTE DO SER HUMANO.  

Quando Deus falou com Adão para não comer de 

certa árvore o que o Senhor disse? Ele disse no 
dia em que dela (tu) comeres, certamente (tu) 

morrerás.126 Como visto, a sentença de morte era sobre 

Adão, se ele comesse da árvore proibida.  

Deus nada falou sobre morte de animais e de 

vegetais, como consequência de alguém comer da árvore 

do conhecimento, pois os demais seres vivos deste 

planeta já morriam.  

Os animais e os vegetais já morriam, para servirem 

de mantimento para Adão e Eva, mesmo antes de Adão 

pecar. 

Somente o homem tinha, na terra, uma 

existência eterna como um atributo pessoal, como 

qualidade pessoal.  

Os demais seres deste mundo foram criados como 

provisórios, temporais.  

Os animais e vegetais foram criados para 

existir por tempo breve e determinado, e não para 

existir de forma atemporal e eterna. Portanto, 

já eram mortais.  

                                                           
126 GÊNESIS 2 17 Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás; porque no dia em 

que dela comeres, certamente morrerás. 
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FUNDAMENTO BÍBLICO DEMONSTRANDO QUE VEGETAIS E 

ANIMAIS FORAM CRIADOS PARA SERVIREM DE ALIMENTO 

PARA O HOMEM, portanto, já morriam para servir 

de pasto para os humanos: 

 GÊNESIS 1:29 E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, 

que está sobre a face de toda a terra; e toda a árvore, em que há fruto que dê 

semente, ser-vos-á para mantimento. 30 E a todo o animal da 

terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra, 

em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento; 

e assim foi; 
 

 GÊNESIS 2:9...E o SENHOR Deus fez brotar da terra toda a árvore 

agradável à vista, e boa para comida; ... 
  
Não haveria como o homem se alimentar de animais e vegetais, 

de forma plena, sem matar/destruir os demais seres vivos deste 

planeta.  

Quando no alimentamos de algo, o matamos antes de nos 

alimentarmos disso, ou no ato de nos alimentarmos dele.  

Destruímos o que comemos para poder nos alimentar daquilo 

que ingerimos. Não há como nos alimentarmos DA CARNE de um animal 

se não os matarmos primeiro. 

Os vegetais e, em especial, os animais somente não morreria 

se os humanos vivessem em um JEJUM eterno. Os seres humanos se 

ALIMENTAVAM de tudo que foi criado.  

Todo ser vivo neste mundo, exceto o próprio homem, foi criado 

para servir de alimento para os humanos.  

Pois bem, somos os descendentes de Adão, um mortal, e por 

isso nós somos mortais.  

A mortalidade humana não é porque temos “O PRÓPRIO PECADO” 

de Adão, mas por sermos descendente de mortais.  

O fato de sermos mortais não é porque temos o pecado de Adão, 

algo registrado no reino espiritual, mas porque temos a 

MORTALIDADE de Adão, algo biológico, do reino terreno, reino 

material.  
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Vemos isso também hoje: Nossos filhos herdaram a nossa 

genética e a nossa mortalidade da alma e do corpo. Todavia, não 

herdam os nossos pecados.  

Caso um humano herdasse “valores/justiças” e “contra 

valores/injustiças” de seus pais biológicos haveria a 

possibilidade de salvação e de condenação por herança biológica. 

Os nossos descendentes herdam aquilo que é terreno, a herança 

genética. Entretanto, NÃO HERDAM OS NOSSOS ATOS DE JUSTIÇA, NEM 

NOSSOS ATOS DE IMPIEDADE. Pois, não há transmissão de coisas 

espirituais entre as criaturas.  

A única herança espiritual que existe é do CRIADOR PARA AS 

CRIATURAS. 

Somente Jesus pode transmitir as coisas do espírito por ser 

Espírito.  

Não existe diante de Deus nenhum filho justo por terem sido 

gerados por pais justos. Da mesma forma, não existe filhos com 

pecado porque os pais eram pecadores.  

Não existem homens “com o pecado original de Adão” por ser 

filho de Adão um pecador.  

A transmissão do PECADO ORIGINAL DE ADÃO é uma invencionice 

teológica do século II/III D.C. Por essa heresia o “pecado 

original de Adão” teria sido transmitido para todos os homens.  

O ensino racional DO PECADO original é UM DOS MAIORES TUMOR 

TEOLÓGICO a impulsionar outras heresias racionais no meio 

cristão.  

O tumor teológico da transmissão hereditária do “pecado 

original de Adão” se multiplicou, como um câncer em expansão, 

dentro da igreja mãe, e, para além dos mosteiros, se alojou 

noutras igrejas, em novas, e diferentes, heresias, do tipo: 

 O batismo de crianças para lavar o pecado de 

Adão; 

 As teorias racionais da total depravação; 

 O ensino da inexistência de livre-arbítrio no 

homem depois do pecado de Adão; 
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 As invenções da graça, e da desgraça, 

irresistível; 

 Fé e graça pré-existentes, para poder aceitar 

a Jesus; 

 Eleição para salvação por causa da fé; 

 Fé por causa da eleição para salvação; 

 Novo nascimento antes de aceitar a Jesus para 

poder ter fé – uma “fé” pré-existente; 

 Semente santa de Maria, semente que não 

transmitiu o pecado de Adão para Jesus; 

 O homem é puro ao nascer, E SE QUISER, por sua 

vontade e força CONTINUARÁ PURO POR TODA A 

VIDA, (um ensino herético do pelagianismo); 

 Etc... 

ADIANTE...: O pecado é algo espiritual, pessoal, 

intransmissível geneticamente, até porque, o espírito do homem 

não é deste mundo material, portanto, não pode ser transmitido 

de humano para humano...  

Os efeitos ESPIRITUAIS gerados pelo pecado de Adão e de Eva 

são juízos próprios limitados a eles, pois Deus retribui a cada 

pessoa segundo a suas obras.  

Quando Adão pecou Deus não disse para Adão que ele e Eva 

iriam gerar filhos “com” pecado.  

O que Deus falou para Adão foi que a consequência para o 

pecado de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal seria 

A MORTE, para quem dela comesse.127  

                                                           
127 Nem você nem eu comemos da árvore do conhecimento do bem e do mau. Portanto não somos 

atingidos pela condenação decorrente de comer do fruto dessa árvore. Nós morreremos por 

outro motivo, morreremos porque somos filhos de pais mortais. 

Perguntamos: Como teríamos o pecado de Adão se não comemos da mesma árvore que ele comeu? 

Somente Eva, e também, Adão comeram da mesma árvore do conhecimento, por isso somente eles 

dois tiveram um pecado igual por terem feito um ato idêntico. 
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Os filhos de Adão não comeram da árvore proibida. Portanto, 

a morte biológica a qual estamos submetidos advém do fato de 

sermos filhos de mortais.  

A MORTALIDADE que o homem tem não é porque temos o mesmo 

pecado de Adão e Eva, mas porque temos a mesma MORTALIDADE 

adquirida por Adão e Eva quando pecaram. Eles passaram a ser 

mortais e a gerar filhos igualmente MORTAIS. 

Deus nada falou sobre os descendentes de Adão, ao falar da 

sentença para quem comesse da árvore proibida.  

O Senhor apresentou a morte como consequência pessoal, direta 

para o pecado de comer da árvore do conhecimento. 128  

Muitos teólogos, com invencionices antibíblicas, adicionam 

coisa à sentença dada por Deus, a Adão e Eva. Tais teólogos 

PREGAM que toda a humanidade teria recebido o PECADO DE ADÃO, 

teríamos recebido as consequências “ESPIRITUAIS”, do pecado de 

Adão e Eva.  

No entanto, o que toda a humanidade recebeu foram os 

caracteres “materiais, biológicos, racionais e terrenos”, porque 

isso foi tudo que sobrou do antigo Adão, depois que pecou.  

Ele, depois que pecou, passou a ser somente “material, 

biológico, racional”. Algo material, terreno somente poderá 

transmitir, para seus descendentes, aquilo que é da sua própria 

“NATUREZA material e TERRENA”.  

Quando se fala da herança que recebemos de Adão, deve ser 

entendido com muita prudência e restrição, porque muitos lamentam 

a perda da eternidade, através de Adão, e isso não é verdade. 

Adão recebeu e perdeu a eternidade, e não teve eternidade para 

transmitir, para seus descendentes.  

Quem tem eternidade para transmitir para seus descendentes 

É JESUS, O PATRIARCA DA ETERNIDADE. Quem aceitar a Jesus recebe 

o direito de ser filho do PAI DA ETERNIDADE.129 Quem aceita a 

                                                           
128 GENESIS 2:17 Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás; porque no dia em que dela comeres, 

certamente morrerás. 

 
129 ISAÍAS 9:6 Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o 

seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. 
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Jesus como seu salvador pessoal recebe, como herança, a vida 

eterna de Jesus,130 o pai da eternidade. 

É arriscado até falar que a humanidade teria PERDIDO UMA 

“CHANCE”, UMA OPORTUNIDADE, de vir a possuir o que Adão 

desfrutava, vivendo em comunhão com Deus. Posto que, para se 

falar de perda de uma chance/oportunidade é imprescindível à 

existência do “BEM OPORTUNIZADO” e do DETENTOR do direito de 

receber tal oportunidade. 

No caso das perdas de Adão e Eva, NÃO EXISTIA AINDA OS seus 

descendentes, não existia nenhum herdeiro para receber a herança 

antes dela ser perdida, quando eles pecaram.  

Não podemos sequer falar de herdeiro que ainda não existe, 

antes de estar no ventre materno. 

Como é sabido, NÃO EXISTE herança que foi perdida porque 

aquilo que já não existe não tem como ser transmitido de forma 

alguma.  

Chegamos a seguinte conclusão: Ninguém pode TRANSMITIR, nem 

perder, o que não tem. Nem teríamos como transmitir algo se não 

há um receptor para embolsar o bem que poderia ser transmitido. 

No caso da perda da “eternidade” de Adão não há como falar 

de herança se não existia os herdeiros, nem a “eternidade” a ser 

transmitida para os futuros sucessores.  

Ninguém recebeu a eternidade que Adão vivia porque ele não 

tinha mais isso para transmitir, e também porque não existia os 

descendentes antes de Adão pecar e perder a vivência eterna que 

possuía, em comunhão com Deus. 

Quanto ao próprio pecado de Adão isso é estritamente pessoal, 

e intransmissível.  

Pois bem, pecado não se transmite de humano para humano 

porque iniquidade não é algo biológico. Pecado tem natureza 

espiritual. 

O pecado é praticado através do corpo e é conectado ao 

espírito de quem pecou, enquanto estava no corpo natural, 

terreno. 

                                                           
130 MATEUS 19:29 E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou 

terras, por amor de meu nome, receberá cem vezes tanto, e herdará a vida eterna. 
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FUNDAMENTO BÍBLICO DEMONSTRANDO QUE O ESPÍRITO DO HOMEM ESTÁ NO 

CORPO E QUE o espírito do homem É QUEM RESPONDERÁ PELO PECADO 

PRATICADO PELO PECADOR: 

 II CORÍNTIOS 5:6... Sabendo que, enquanto estamos no corpo, ...; 

 

O espírito do homem está no corpo terreno. 

 

 II PEDRO 1:13.... Enquanto estiver neste tabernáculo, ...; 

 

A parte do homem que um dia sairá do “tabernáculo”, terreno é o 

espírito do homem. 

 

 II CORÍNTIOS 5:10 Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, 

para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, 

ou bem, ou mal; 

 

O componente do homem, o espírito, é quem responderá diante 

do Senhor pelo “que tiver feito por meio do corpo, ou bem, ou mal. “ 

 

 II CORÍNTIOS 5:8.... Desejamos antes deixar este corpo, para habitar com o 

Senhor;  

 

O corpo físico é deixado, para trás, e virará pó da terra. 

O espírito do homem é aquilo que deixa o corpo para ir se 

encontrar com Deus... 

 

 I CORÍNTIOS 15:44 ... Há corpo natural, há também corpo espiritual. 

A bíblia fala de corpo físico e de “corpo espiritual”.  

 No dia da primeira ressurreição, os salvos receberão corpos 

espirituais... 

Retornando ao tema: Herança de Adão e o pecado 

original... 

O que a humanidade herdou foram os resultantes físico-

biológicas. Não houve herança de coisas espirituais, não houve 

heranças de pecados, nem de justiças.  
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De fato, NÃO HOUVE TRANSMISSÃO/COMUNICAÇÃO DE PECADO NEM 

MESMO ENTRE ADÃO E EVA. Cada um deles recebeu o fruto da sua 

própria desobediência.  

Eles viviam um “estado” de eternidade. Os dois perderam esse 

“estado de eternidade” e passaram a ser mortais, ficaram 

desprovidos da existência eterna.  

Adão e Eva morreram, posteriormente, porque os dois passaram 

ser mortais quando comeram da árvore do conhecimento do bem e do 

conhecimento do mal. 

O primeiro pecado de Adão e Eva é fato bíblico. O que não é 

textualmente escrito na bíblia é a transmissão do PECADO ORIGINAL 

de Adão e Eva para outras pessoas, porque isso não existe.  

Não existe pecado/culpa/morte de alguém porque o pai desse 

alguém fez uma má obra.  

 

A heresia chamada de “pecado original do pai/Adão” é um erro 

teológico no entendimento da bíblia.  

Dizer que o homem herda o pecado de Adão é atribuir injustiça 

a Deus. Cobrar pecado de quem não cometeu seria uma injustiça.  

A bíblia nos ensina que Deus é justo, e cobra de cada um 

segundo as suas próprias obras, e não segundo as obras dos 

antepassados de ninguém. 

Adão e Eva pecaram, porém esses pecados não teriam como ser 

transmitidos através da genética humana, e também, porque pecado 

é resultado da obra de desobediência pessoal, do próprio pecador.  

  

A transmissão genética está limitada aos genes os quais forma 

o corpo e o sangue/a alma biológica. 

 

A herança genética não alcança o espírito do homem. Ninguém 

recebe coisa alguma de natureza espiritual, através do DNA.  

 

O corpo e o sangue, onde reside à alma biológica, são 

materiais terrenos. Eles são transmitidos por geração/produção 

deste mundo. 

 

O que é material, corpo e alma humana, somente pode gerar o 

que é igualmente um componente humano e material. 
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Tudo que é desta terra, deste mundo, somente pode reproduzir 

algo que é material, temporal, e igualmente terreno.  

 

FUNDAMENTO BÍBLICO ENSINANDO QUE A ALMA BIOLÓGICA, DOS SERES 

VIVOS DA TERRA, RESIDE NO SANGUE e É PRODUTO DESTE MUNDO, por 

isso nasce e morrem na terra: 

 

 LEVÍTICO 17:11 Porque a vida da carne está no sangue; 14 Porquanto a 

vida de toda a carne é o seu sangue; ... 
 

A vida, a alma biológica, de toda carne está alojada no sangue 

biológico.131 Ela é um elemento humano terreno, reproduzido 

biologicamente...  

 

A alma do homem não é o mesmo que espírito do homem. Alma do homem 

é produto deste mundo, gerado pelo homem.  

 

O espírito do homem é um elemento eterno dado por Deus, PARA CADA 

SER HUMANO.  

 

ESTE FATO TAMBÉM NOS mostra A MENTIRA DA TEOLOGIA espiritista DA 

REENCARNAÇÃO.132 Pois o homem nasce e morre uma só vez, e o espírito desse 

homem retorna a Deus.  

 

O fato de voltar a Deus não quer dizer que está salvo, mas que irá 

ter um encontro com Deus para juízo de vida, ou juízo para a confirmação 

da morte eterna. 133  

 JÓ 36:14 A sua alma morre na mocidade, e a sua vida perece entre os impuros;  
 

Como vimos no verso acima, alma morre e é sinônimo de vida bilógica 
terrena. A vida terrena deixa de existir com a morte da alma.  

 
Alma não é sinônimo de Espírito como ensinam muitos teólogos, mundo 

afora.  
 

 DEUTERONÔMIO 28:65 E nem ainda entre estas nações descansarás, nem a 

planta de teu pé terá repouso; porquanto o SENHOR ali te dará coração agitado, 

e desfalecimento de olhos, e desmaio da alma; 

 
Alma desmaia. A alma perde os sentidos. A alma desfalece. 

                                                           
131 FALAMOS SANGUE BIOLÓGICO PARA DIFERENÇAR DE SANGUE ESPIRITUAL, O ESPÍRITO SANTO DE JESUS. 
Para maiores detalhes leia nossos trabalhos: “O CLAMOR PELO SANGUE DE JESUS” e o “BATISMO 
COM O ESPÍRITO SANTO.” 
 
132 DETALHES SOBRE O FATO DE O HOMEM VIVER UMA SÓ VEZ, LEIA NOSSO TRABALHO: “O HOMEM VIVE 
UMA SÓ VEZ”.  

 
133 HEBREUS 9:27...Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo,... 
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 GÊNESIS 1:24 E disse Deus: Produza a terra alma vivente 

conforme a sua espécie; gado, e répteis e feras da terra 

conforme a sua espécie; e assim foi; 
 

Alma biológica/ alma vivente é produto do reino terreno. Cada 

espécie de ser vivo da terra tem a sua própria forma de vida/alma terrena. 

Cada ser vivo tem o seu próprio tipo de SANGUE.  

  GÊNESIS 1:21 E Deus criou as grandes baleias, e todo o réptil de alma 

vivente que as águas abundantemente produziram 

conforme as suas espécies; e toda a ave de asas conforme a sua espécie; e 

viu Deus que era bom; 
 

Existem seres que são produto da terra e seres os quais são produto 

aquático, tudo conforme a sua espécie.  

 GÊNESIS 9:15 Então me lembrarei da minha aliança, que está entre mim e vós, e 

entre toda a alma vivente de toda a carne; e as águas não se tornarão 

mais em dilúvio para destruir toda a carne; 
 

Toda carne, seja terrena, seja aquática, tem a sua própria alma 

vivente e o seu próprio corpo material, conforme a sua espécie, sua 

natureza terrena. 

Por sua vez, o espírito do homem, o terceiro elemento 

constitutivo do homem, NÃO É GERAÇÃO DA TERRA. Cada humano tem o 

seu corpo, a sua alma e o seu espírito. 

 

O espírito do homem por ser espírito eterno, algo não deste 

mundo material, somente pode ser dado por Deus, o criador de 

tudo. 

O Espírito do homem, por não ser deste mundo, não pode ser 
transmitido/gerado pelo homem, nem acaba/finda com a morte 

biológica do corpo e da alma biológicos.  

 

O espírito existirá para sempre no reino espiritual, reino 

eterno, infinito. Enquanto, a alma, a vida biológica é deste 

reino e finda neste mundo material, finito. 

 

Portanto, o tal pecado original, anotado para ser cobrado no 

espírito de Adão, pecado que seria transmitido biologicamente de 

Adão para o resto da humanidade, não existe, pois, o material: 

corpo e alma biológica humana, NÃO TEM COMO REPRODUZIR elementos 

espirituais.  
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O DNA não pode transmitir elementos espirituais. Os meios 

terrenos não podem retransmitir a justiça, nem o pecado de 

ninguém.  

 

O ser humano não tem como reproduzir, retransmitir, ESPÍRITO, 

ou coisas ligadas ao espírito, para as gerações futuras, pois 

espírito humano é um produto do reino espiritual, um elemento 

recebido diretamente de Deus, sem participação do homem.  

 

Se nossos antepassados pudessem retransmitir “conteúdos 

espirituais” JESUS NÃO PRECISARIA TER MORRIDO. Porque a bíblia 

testemunha a existência de humanos notáveis, segundo o coração 

de Deus. Homens que agradaram a Deus, que andaram com Deus, que 

viram a Deus face a face.  

 

No entanto, a justiça de alguns desses nobres “sacerdotes” 

de Deus não foi imputada nem mesmo a seus descendentes imediatos.  

 

Alguns humanos justos aos olhos de Deus geraram homens ímpios 

os quais não serviram a Deus. 

 

FUNDAMENTO BÍBLICO ENSINANDO QUE O ESPÍRITO EXISTE SOMENTE NO 

HOMEM E É FRUTO de criação/DÁDIVA DE DEUS: 

 ECLESIASTES 12:7 E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte 

a Deus, que o “deu”; 
 

O espírito do homem NÃO É fruto de REPRODUÇÃO humana. O espírito 

do homem é CRIAÇÃO/GERAÇÃO/DÁDIVA de Deus. Cada ser humano recebe, 

diretamente de Deus, o seu terceiro elemento constitutivo: o ESPÍRITO; 

 

 ZACARIAS 12:1... Fala o SENHOR, o que... Forma o espírito do homem 

dentro dele; 
 

Os outros dois elementos presentes no homem são: o corpo físico, e 

a alma/vida biológica.134 

                                                           
134 O HOMEM, À SEMELHANÇA DE DEUS, É COMPOSTO DE Três PARTES: CORPO, ALMA E ESPÍRITO. 
 

 I TESSALONICENSES 5:23 E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo; e todo o vosso espírito, e 

alma, e corpo,...; 

 

 HEBREUS 4:12 Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, 

e penetra até à divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos 

e intenções do coração 
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Se alma voltasse para Deus teríamos uma contradição na bíblia, pois 
Deus é Deus de vivos e não de mortos.  

 
Caso a alma mortal voltasse para Deus, o Senhor seria o Deus das 

almas mortas às quais estariam voltando para Ele.  
 
Todavia, o que voltará para Deus é o espírito eterno do homem, e 

não a alma finita, nem o corpo passageiro, pois eles são elementos 
biológicos do reino terreno, onde tudo que aqui nasce aqui terá fim... 
 

 I CORÍNTIOS 2:11 Porque, ... O espírito do homem, ... Nele está...; 
 

Cada ser humano tem um espírito dado por Deus. Esse espírito humano 

não é fruto de produção genética terrena, mas é fruto direto de operação 

de Deus. 

 JÓ 34:14 Se Ele pusesse o seu coração contra o homem, e recolhesse para si o seu 

espírito e o seu fôlego, 15 Toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria para 

o pó;  
 

O fôlego no versículo acima é a manifestação da alma vivente, da 

vida física no corpo humano. O que é recolhido é o espírito do homem, 

enquanto a alma, ou vida terrena, ela tem fim com a morte do corpo 

físico. 

 NÚMEROS 16:22 ..., Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem, ... 
 

Todo ser vivo tem alma, pois alma é vida biológica. Entretanto, somente 

os humanos tem espírito.  

 JÓ 12:10 Na sua mão está à alma de tudo quanto vive, e o 

espírito de toda a carne humana;  
 

Nesse versículo está dito claramente que existe alma em todo ser 

vivo. Também aponta a existência de espírito nos humanos. Assim, 

embora Deus seja Deus de tudo. Aqui temos mais uma referência a 

mostrar que Deus é Deus eterno, de coisas eternas, entre essas 

coisas eternas está o espírito do homem. 

RETORNEMOS ao badalado erro teológico, a heresia 

chamada de “pecado original de Adão”, por alguns, e 

denominada de “total depravação” por muitos 

protestantes... 

O dito pecado original era, inicialmente, um ensino da igreja 

secular.  
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A criação dessa heresia, historicamente, é atribuída, por 

historiadores, ao bispo Irineu de Lyon, no século II/III, D.C. e 

difundida por Agostinho de Hipona,135 século IV D.C.  

 

A heresia com o nome de “pecado original de Adão”, embora 

seja originária da igreja secular, foi assimilado, sem maiores 

análises, pela maior parte dos cristãos protestantes. 

 

 A maioria dos protestantes engoliu essa “palha racional” e 

herética como se fosse o pão genuíno, vindo da palavra de Deus.  

 

Mais que isso, o protestantismo construiu verdadeiros 

castelos, de areia teológica, em cima do ensino racional do tal 

pecado original de Adão.  

 

A tese racional da existência de um pecado original que teria 

sido transmitido desde Adão para toda a humanidade, NÃO EXISTE 

NA BÍBLIA. Esse erro é fruto da razão humana a qual gerou um erro 

no entendimento da bíblia, tendo como fundo o pecado e a queda 

de Adão e Eva. 

 

Como um ABISMO CHAMA OUTRO ABISMO, a heresia do ensino sobre 

o pecado de Adão gerou outras heresias, tanto no meio religioso 

em geral quanto no meio protestante.  

 

O protestantismo ao assimilar o erro da igreja secular sobre 

o pecado original de Adão o rebatizou com o nome de TOTAL 

DEPRAVAÇÃO, através dos seguidores de diferentes ramos teológicos 

protestantes. 

 

Muitos teólogos defensores da total depravação também 

atribuíram a Deus a responsabilidade pelo pecado do homem.  

 

Significativa porção dos protestantes aceitou o ensino 

herético do pecado original, e acrescentaram QUE A CULPA do 

pecado do homem seria DE DEUS, POR TER CRIADO SERES TOTALMENTE 

DEPRAVADOS, e já DESTINADOS AO LAGO DE FOGO.  

 

ADIANTE... 

 

Muitos teólogos torceram o entendimento de alguns 

versículos, e passaram a ensinar um tipo de pecado inexistente 

                                                           
135 Um teólogo da igreja secular mais conhecido como santo Agostinho. Era um filósofo 
influenciado pela filosofia grega. Ele viveu de 354 a 430 D.C.  
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na bíblia. NÃO EXISTE PECADO POR TRANSMISSÃO HEREDITÁRIA, de pai 

para filhos. Não existe pecado apenas por sermos descendente de 

um pecador.  

 

O PECADO NÃO É ALGO BIOLÓGICO. Portanto, não pode ser 

transmitido de homem para homem, biologicamente, por herança 

genética.  

 

A bíblia ensina que o pecado dos pais não é 

replicado/reproduzido no corpo, alma ou espírito dos filhos. 

 

A sagrada escritura ensina que o Espírito de cada pessoa vem 

diretamente de Deus, portanto, o espírito de cada pessoa não 

entra na transmissão hereditária humana desde ADÃO E EVA, como 

hereticamente ensinam os defensores do pecado original e da total 

depravação.  

 

A bíblia ensina que pecado é fruto da conduta comissiva, ou 

omissiva, do pecador. O pecado é resultado do ato do próprio 

pecador, e nunca de terceiros. 

 

Além do pecado por ação136 ou omissão137, poderia haver um 

tipo de pecado por participação,138 no pecado alheio. Mas, neste 

caso, na maioria das vezes, resulta em pecado autônomo.  

 

Exemplo de participação pecaminosa: Mexericar sobre o pecado de 

alguém resulta em novo pecado, para quem fofocou.139 Espalhar 

coisas sobre outras pessoas produz o pecado abominável da fofoca, 

um pecado tão grave que poderá impedir a salvação de alguém.140  

  

Pois bem, pelo ensino racional da transmissão de pecado entre 

humanos, todos os humanos teriam “o pecado original de Adão”, 

                                                           
136 Exemplo de pecado por ação: Não podemos matar uma pessoa, nem aborrecer as pessoas. Se 
alguém mata, ou aborrece uma pessoa, estará cometendo o pecado de homicídio, um pecado por 
ação. 
 
137 Exemplo de pecado por omissão: Os pais têm obrigação de educar os filhos, com amor e 
DISCIPLINA, no caminho do Senhor, inclusive fustigando quando os filhos desobedecerem. Uma 
obrigação imposta pela palavra de Deus. SE OS PAIS SE OMITEM em CUMPRIR a OBRIGAÇÃO de 
ensinar e corrigir seus filhos ESTÃO “PECANDO por omissão, em cumprir a palavra de Deus”. 

 
138 I TIMÓTEO 5:22..., Nem participes dos pecados alheios; conserva-te a ti mesmo puro.  

139 PROVÉRBIOS 6:16,19...O SENHOR... A sétima a sua alma “abomina”:... O que semeia contendas entre irmãos. 

 
140 APOCALIPSE 21:8,27 Mas, quanto... Aos “abomináveis”,..., A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre; o 

que é a segunda morte. 27 E não entrará nela coisa alguma que contamine, e “cometa abominação”... 
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sem ter de fato pecado. O pecado original seria um pecado por 

herança maldita, e não por um ato de desobediência à vontade de 

Deus. 

 

Muitos teólogos defensores do pecado adâmico estão pregando 

contra a bíblia, pois pecado é fruto de uma ação, ou omissão, 

intencional, pessoal e intransferível. Não existe, numa pessoa, 

o pecado por ação, ou por omissão, de outra pessoa. Não existe 

PECADO de um filho apenas porque seus pais, (Adão e Eva), pecaram.  

  

Que a desobediência de Adão e a consequente queda 

dele afetou a natureza existencial “terrena” de todos 

os humanos e um fato bíblico. Todavia, não afetou a 

natureza existencial “ESPIRITUAL”, “eterna” do espírito 

de todos os humanos, porque pecado tem consequência 

mortal restrita a quem pecou.  

 
A consequência indireta dos atos de Adão em nós se deve ao 

fato de Adão e Eva terem adquirido uma nova natureza, uma natureza 

mortal.  

 

Adão perdeu a natureza graciosa de viver eternamente diante 

de Deus, e passou a morrer e a gerar descendentes mortais.  

 
Uma das consequências da desobediência de Adão e Eva é que, 

desde o pecado deles, o homem passou a morrer “físico-biológico”, 

além do homem ter adquirido o conhecimento do BEM e do MAL. 

 

Todavia, é um exagero, é uma injustiça, para com Deus e para 

com os humanos, o fato de atribuírem a participação de todos os 

humanos “NO” PECADO DE ADÃO. Dizemos injustiça para com Deus 

porque Deus é JUSTO, e somente cobrará os frutos das obras de 

cada um.  

 

Apontamos injustiça para com a humanidade porque NÃO 

estávamos no éden, nem mesmo existíamos quando surgiu o primeiro 

pecado no reino terreno.  

 

A bíblia fala que fomos gerados “EM” pecado. 

Entretanto, isso não é o mesmo que ser gerado “COM” 

pecado.  
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Interessante é notar que a bíblia usa a expressão o 

adoram o adorem “em Espírito” e “em verdade”. 141 Nesses 

casos, o termo “em” não é usado, pelos teóricos da 

bíblia, para tentarem dizer que já teríamos nascido “com 

o Espírito, ou com verdade” ou com a própria “adoração” 

dentro de nós.  

 

No entanto, quando a bíblia diz “em pecado” aí 

inventaram o erro pelo qual todos teríamos nascido 

totalmente depravados, teríamos nascido “com pecado 

dentro de nós”...  
 

Pois bem, a preposição “EM” não é sinônimo, não tem o mesmo 

significado, da preposição “COM”. Por isso, quando a bíblia diz 

que o homem nasce “EM PECADO” não pode ser entendido que todo 

homem já nasceu “COM PECADO ”, pecado de Adão.  

 

O significado atribuído a “EM” pela palavra “PECADO” denota, 

“de alguma forma”: origem, lugar, modo, posição, descendência, 

natureza de, (natural de), proveniente de, ...  

 

A despeito dos muitos significados da palavra “em” não 

podemos dar um entendimento, por demais flexível, ao termo “EM”, 

ao ponto de dar SIGNIFICAÇÃO DE “POSSE”, “JUNÇÃO”, e por fim, 

alcançar o mesmo significado da preposição “COM”. Todos sabemos 

que “Em” não é o mesmo que “com”. 

 

Muitos teólogos defensores do pecado original, com um 

entendimento errado do tipo “elástico”, passaram a entender que 

NASCER “EM PECADO” seria o mesmo que dizer que TODO HOMEM NASCE 

COM PECADO. 

 

Para eles, todos nasceriam possuindo o pecado de Adão. Esse 

pecado, desde Adão, teria sido retransmitido de pais para filhos 

a todos os homens. 

 

A VERDADE é QUE A MORTALIDADE e a racionalidade DE ADÃO foi 

o QUE PASSOU PARA TODOS OS HOMENS, E NÃO O PRÓPRIO PECADO de Adão 

e Eva.  

                                                           
141 JOÃO 4:24 Deus é Espírito, e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade.  
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ADÃO introduziu o pecado no mundo, e Deus submeteu a todos 

debaixo do pecado, “por isso que todos virão a pecar”.  

 

Adão incorporou fisicamente a mortalidade como principal 

juízo, em seu ser. Ele ao pecar adquiriu a natureza 

temporal/mortal.  

 

Os humanos NÃO NASCEM condenados ao lago de fogo – não 

nascemos com morte do espírito, com morte espiritual.  

 

Nascemos com uma possível142 morte físico-biológica, morte do 

corpo/alma terrena, por termos uma natureza temporal, mortal 

herdada de Adão e Eva. 

 

Os teólogos defensores da transmissão do pecado de Adão 

esqueceram que o adversário pecou e ele não era herdeiro genético 

de Adão.  

 

Esqueceram que Adão pecou e não era herdeiro genético de si 

mesmo.  

 

Esqueceram que Deus fez Eva a partir da costela de Adão, mas 

nesse momento Adão ainda não tinha pecado para retransmitir, para 

Eva, e mesmo assim, Eva pecou. Ela pecou antes de Adão pecar...  

 

Vemos pelos relatos bíblicos que o Adversário, que Eva e que 

Adão pecaram sem ter recebido pecado original de ninguém...  

 

Todos, tanto anjos quanto homens, pecaram sem terem recebido 

pecado original de Adão, nem de ninguém.  

 

Só o fato do inimigo e de Eva e de Adão terem cometido pecado 

sem terem herdado pecado de ninguém já é o bastante para desmontar 

a farsa artificialmente construída sobre existência de 

transmissão do pecado de Adão, entre humanos.  

 

Pois bem, não existe pecado por herança pecaminosa, não 

existe o tal “retransmissão” do pecado original de Adão.  

 

                                                           
142 Pelo menos para alguns a morte física não existiu, nem existirá. Exemplos: Enoque, Elias, 
e os servos de Jesus que estiverem vivos quando o Senhor voltar para arrebatar o seu povo. 
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O que existiu de comum entre esses primeiros pecadores, o 

dos anjos, o de Eva, e de Adão foi a razão, a consciência livre, 

o exercício do livre-arbítrio.  

 

Por causa do livre-arbítrio tanto os anjos que pecaram quanto 

Eva e Adão, cada qual há seu tempo, resolveram livremente não 

obedecer a Deus.  

 

Adão e Eva, por serem livres, para fazer o que bem quisessem, 

praticaram atos os quais Deus tinha falado para eles se absterem 

de fazer.  

 

Por isso, concluímos que a morte biológica, morte terrena, 

passou a todos os homens. No entanto, NÃO foi retransmitido o 

próprio PECADO DE ADÃO, pecado que geraria a morte espiritual, 

para ninguém.  

 

Também herdamos a razão/racionalidade que Adão tinha. 

Todavia, a razão faz parte da existência, da natureza, humana.  

 

A racionalidade é anterior a entrado do pecado no mundo. A 

razão a qual produz a capacidade de escolher, embora ela leve o 

homem a escolher desobedecer a Deus, tal qual Adão fez, não 

surgiu a partir do primeiro pecado no mundo. 

 

Deus fez o homem racional, com livre-arbítrio. Deus criou o 

homem com a capacidade racional superior porque desejava que o 

homem o servisse por amor, por livre-escolha racional, com 

entendimento da adoração que está fazendo, e para quem está 

fazendo tal louvor.  

 

Um ato de adoração, para ser adoração verdadeira, precisa 

ser espontânea, livre, voluntária, consciente, produzida por 

indivíduos livres, conscientes, inteligentes, em espírito, em 

verdade...  

 

Uma adoração por imposição, por força, mecânica, e 

irresistível, é qualquer outra coisa, inclusive o cumprimento de 

uma obrigação forçada, mas não é uma adoração verdadeira a qual 

pressupõe liberdade para presta-la. Por causa disso Deus fez 

anjos e homens com livre-arbítrio.  
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Temos liberdade para obedecer e adorar a Deus, e para não 

obedecer e não adorar a Deus. Tudo isso de forma voluntária, por 

livre-vontade, consciente, racionalmente escolhida.  

 

Somos indivíduos espirituais dotados de razão e capacidade 

de exercer o livre-arbítrio, de escolhemos o queremos fazer.  

 

Os seres espirituais, inclusive os humanos, por terem 

espírito, são indivíduos com total liberdade de ação.  

 

Os humanos têm um sopro de Deus, temos um espírito dentro do 

corpo, somos espiritualmente semelhantes a Deus. Temos total 

liberdade de escolher o que queremos viver.  

 

Evidente que há coisas que podemos fazer as quais Deus 

proíbe. Se as fizermos, Deus cobrará aplicando a sansão nos 

termos da justiça Dele, como foi o caso dos anjos caídos, e de 

Eva e Adão. 

 

Temos consciência e percebemos o quão, bom, maravilhoso, 

misericordioso, justo, benigno, pacífico, generoso, gracioso, 

poderoso, soberano, verdadeiro ... É o Senhor Deus. Por Deus ser 

tudo de “bom”, por Ele ser o que é, livremente o louvamos, 

obedecemos, reverenciamos, glorificamos, honramos... 

 

FUNDAMENTO BÍBLICO DEMONSTRANDO QUE O PECADO DE ADÃO É ÚNICO. O 

PECADO DE ADÃO É pecado DE ADÃO. O que passou a todos os homens 

foi a MORTE DA ALMA, FOI A MORTALIDADE BIOLÓGICA: 

 

 ROMANOS 5:12-21 Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, 

e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos 

os homens, ... 18 Pois assim como por uma só ofensa veio o 

juízo sobre todos os homens para condenação, ... 19 Porque, como pela 

desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, 

... 
 
 

O Senhor na sua infinita sabedoria disse: “Muitos foram feitos pecadores”. 
Ele não disse que “TODOS” os humanos foram feitos pecadores porque Jesus-
filho-do-homem si fez “homem”, mas NÃO ERA PECADOR. 
 
PASSOU A TODOS OS HUMANOS A MORTE FÍSICA DA ALMA BIOLÓGICA.  
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A EXPRESSÃO CLARÍSSIMA: “A morte passou a todos os 

homens” demonstra que todos os homens são mortais, todos receberam 
a mortalidade tal qual Adão. Ninguém recebeu “o pecado de Adão”, mas a 
mortalidade que Adão recebeu. 
 

Não existe um só versículo dizendo que o próprio pecado de “Adão” 

passou para todos, mas que a morte passou a todos os homens.  

 

POIS BEM, ADIANTE... 

 

O pecado tem natureza espiritual, e tem limite pessoal, 

individual. O pecado gera a morte espiritual do espírito daquela 

alma que pecou. O pecado não extrapola o limite da pessoa para 

alcançar terceiras pessoas.  

 

A morte espiritual é o “salário” de cada pecador, não é 

consequência do pecado de Adão, não existe “terceirização de 

pecado”. Pois diz a bíblia: “A alma que pecar essa morrerá”, “a 

impiedade do ímpio cairá sobre ele”, e o “salário do pecado é a morte”. 

 

A BÍBLIA não ensina que a alma que pecar o filho desta alma 

irá morrer. Também não diz que a impiedade do ímpio cairá sobre 

o filho deste ímpio, nem fala que o salário do pecado é a morte 

do filho deste pecador.  

 

Em resumo, são mentiras os ensinos dos defensores do tal 

pecado original do Pai Adão. Porque pecado NÃO É PASSADO DE PAI 

PARA FILHO, pecado é de estrita responsabilidade de quem pecou.  

FUNDAMENTO BÍBLICO falando que o homem nasce “EM” PECADO, 

todavia, “RETO”, sem pecado algum, E QUE O PECADO É 

RESPONSABILIDADE DE CADA UM: 

 JOÃO 9:34 Responderam eles, e disseram-lhe: Tu és nascido todo “em” 

pecados, ...; 
 

 SALMOS 51:5 Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me 

concebeu minha mãe; 

 EZEQUIEL 18:18 A alma que pecar, essa morrerá; o filho 

não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a 

iniquidade do filho... A impiedade do ímpio cairá sobre ele; 
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 ROMANO 6:23 Porque o salário do pecado é a morte, ... (Espiritual 
de quem pecou); 

 

 ECLESIASTES 7:27,29 Vedes aqui, isto achei, diz o pregador, conferindo uma 

coisa com a outra para achar a razão delas; 29 Eis aqui, o que tão-somente achei: 

que Deus fez ao homem reto, ... 

 

O pecado original de Adão que seria retransmitido para toda 

a humanidade é uma das pérolas negras dos erros teológicos 

existentes no meio cristão em geral. 
 

Os protestantes denominam o vexame irracional, o tal pecado 

original de Adão, de TOTAL DEPRAVAÇÃO.  

 

A total depravação ensinada por muitos é uma situação onde 

o homem já nasce totalmente morto, por causa do pecado herdado 

de Adão. Por estar “totalmente depravado/morto espiritualmente” 

o homem nada poderia fazer, ou escolher. Por estar totalmente 

morto o homem não teria livre-arbítrio, não poderia optar em 

aceitar a salvação que Jesus tem para doar. 

 

Para sair deste imbróglio muitos teólogos 

protestantes criaram outras fábulas. Criaram um tipo de 

fé e graça preexistente, aptas a gerarem um novo 

nascimento numa pessoa, antes dessa pessoa aceitar a 

Jesus, esse tipo de renascimento não existente na 

bíblia.  

 
Eles inventaram uma fé, e um novo nascimento, “para aqueles 

que terão fé em Jesus. ” Eles criaram um novo nascimento antes 

de o homem aceitar a Jesus, e ter vida. Assim, para eles, agora 

que o ímpio está vivo, pela graça/fé preexistente, poderia 

aceitar a Jesus, e ser salvo. Tudo isso é mentira, é razão 

teológica sem base na bíblia.  

 

Criaram essas invencionices para restaura no homem 

a possibilidade de aceitar a salvação de Jesus. 

 
Vemos nestas alucinações teológicas, mas invencionices 

racionais, pois ninguém nasce de novo para poder nascer de novo, 
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como ensinam erradamente muitos teólogos, das principais 

“linhagens” protestantes arminianos.  

 

É um absurdo achar que o homem teria vida sem aceitar a 

Jesus, o único que pode dar vida. É um erro ensinar que o homem 

tem dois novos nascimentos: Um para aceitar a Jesus e mais um 

novo nascimento por ter aceitado a Jesus como salvador. Ora, ou 

o ímpio nasceu de novo, ou não nasceu de novo.  

 

Se alguém nasceu de novo sem ter aceitado a Jesus não 

necessitaria de Jesus para receber nova vida por já tê-la 

adquirido. O sacrifício de Jesus se tornaria desnecessário para 

tais confusos teólogos, defensores da total depravação. 

 

Não existe na bíblia um novo nascimento para poder receber 

o novo nascimento de Jesus, nem uma fé pré-existente, para 

receber a fé salvadora de Jesus.  

 

Alguns teólogos da linhagem arminiana criaram, ou difundiram 

essa aberração de novo nascimento para poder receber o novo 

nascimento, EM RAZÃO DO ERRO da TOTAL DEPRAVAÇÃO, erro do tal 

pecado transmitido por Adão. 

 

Eles mataram o homem com a heresia da total depravação. Por 

causa da morte “total” atribuída ao homem pela teoria da “total 

depravação”, necessitaram criar nova invencionice para reviver o 

homem “totalmente morto por eles”, dando-lhe condição de receber 

a fé salvadora de Jesus. 

 

A bíblia ensina o novo nascimento da água – o crer e passar 

a viver a palavra de Deus, e ensina o nascer do Espírito – o ser 

batizado com o Espírito santo.  

 

A palavra de Deus não ensina que o homem está totalmente 

morto, totalmente depravado, ao nascer, NEM diz que para aceitar 

a Jesus alguém precisa nascer de novo.  

 

Ao contrário, a sagrada escritura ensina que o fato de 

aceitar a palavra de Jesus, de aceitar a Jesus como salvador, é 

o ato que produz o novo nascimento do homem, pela palavra de 

Jesus. 
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Muitos teólogos inventores, ou difusores, de ensinos sem 

base bíblica mataram totalmente o homem e seu livre-arbítrio com 

a teologia racional da total depravação.  

 

Outros teólogos arminianos admitem que o homem tenha livre-

arbítrio. No entanto, tais teólogos aceitaram igualmente, a 

heresia da total-depravação, fato que leva a assumir que o homem 

não teria livre-arbítrio. Pois, alguém totalmente morto NÃO TEM 

COISA ALGUMA, NÃO TERIA LIVRE-ARBÍTRIO ALGUM, POIS UM MORTO NÃO 

TEM LIBERDADE/VIDA/AÇÃO nenhuma, nem para fazer o bem, nem para 

praticar pecados...  

 

 A seguir esmiunçaremos um pouco mais sobre a invenção 

teológica da total depravação... 

26. DEPRAVAÇÃO TOTAL – JÁ NASCEMOS “COM” O PECADO DE 
ADÃO? 

Resposta: Não nascemos com pecado de Adão porque pecado é 

algo pessoal, ligado somente ao espírito do homem que pecou.  

 

Também não nascemos com outro tipo de pecado porque não 

teríamos como produzir nenhuma desobediência a Deus dentro do 

ventre de nossas mães. 

 

Dizemos que todo ser humano não tinha conhecimento, do bem 

nem do mal, nem tinha livre-arbítrio algum antes de nascer, antes 

do despertar da racionalidade plena durante a infância. 

 

A bíblia fala que o homem está morto em seus delitos e 

pecado. A morte espiritual dos humanos sem Jesus é um fato 

bíblico. Jesus veio exatamente para nos tirar desta situação de 

morte espiritual.  

 

Ter morte espiritual é um fato totalmente diferente de ter 

nascido já morto em pecado. Estar morto em delitos e pecados só 

ocorre depois que cometemos os tais delitos e pecados, só ocorre 

depois que o humano deixa de ser criança.  

 

Estar morto em “delitos e pecados” é totalmente diferente da 

teoria da “total depravação”, onde o homem teria herdado o pecado 

de Adão. Por isso, já nasceríamos mortos em pecado. 
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Os delitos e pecados são atos praticados por pessoas 

conscientes. Como todos nascemos inconscientes do mundo que nos 

cerca, ainda, não temos como praticar delitos e pecados.  

 

Um detalhe, a esclarecer:  

 

A morte espiritual é um estado de morte do espírito, é estar 

debaixo da segunda morte, uma situação de condenação ao lago de 

fogo.  

 

Enquanto vida espiritual é vida do espírito, é uma condição 

espiritual que permite ao espírito humano ter comunhão eterna com 

Deus.  

 

Não existe vida nem morte espiritual da “alma”. A Alma é a vida 

biológica terrena, presente no corpo. 

 

Alma nem vai para o céu nem vai para o lago de fogo. Alma de 

todos os seres vivos morre, deixa de existir, por ser apenas vida terrena 

presente no corpo.  

 

A morte da alma é o fim da vida biológica, é a primeira morte, e a 

vida da alma é a vida terrena, vida biológica do corpo. 

 

A morte espiritual, a condenação ao lago de fogo, é o fato da 

existência do espírito dos homens que tenham racionalidade plena, e 

que estejam vivendo sem Jesus, ou de alguém que já morreu sem a 

salvação dada por Jesus. 

 

Pois bem adiante, deixando as questões de morte e vida da alma. 

A bíblia não ensina que por causa da morte espiritual o 

homem esteja TOTALMENTE MORTO, totalmente depravado, e sem 
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condições alguma de ação, como ensina muitos teólogos de diversas 

correntes teológicas, a exemplo dos calvinistas e dos arminianos.  

 

Os oráculos de Deus não ensinam que o homem já nasceria com 
morte total do corpo, da alma e do espírito do homem.  

 

Pelo contrário, Jesus disse que das criancinhas é o reino do 

céu, o reino dos vivos pertence às criancinhas. Isso comprova 

que nascemos totalmente “vivos”. O espírito dos humanos está 

totalmente vivo ao nascer. Porque, o céu é lugar para espíritos 

VIVOS. 

 

Por isso, concluímos que as criancinhas nascem com vida 

espiritual, e não totalmente mortas, como ensinam os muitos 

teólogos da total depravação, os defensores da transmissão do 

pecado original de Adão, para todos os seres humanos.  

 

Caso as criancinhas estivessem mortas, espiritualmente 

falando, o reino dos vivos, o reino do céu, o reino dos vivos, 

não poderia pertencer as criancinhas, como Jesus nos ensinou. 

 

A bíblia não ensina que formamos um reino de defuntos os 
quais nada podem fazer, ou escolher.  

 

Se estivéssemos totalmente mortos não teríamos condições de 

fazer coisa alguma quer seja material quer seja espiritual. Não 

poderíamos aceitar a Jesus, mas também, não poderíamos pecar, 

porque pecar e aceitar a Jesus requer ação de uma pessoa viva. 

 

Os defensores da total depravação deveriam se perguntar: 

COMO ALGUÉM TOTALMENTE DEPRAVADO, TOTALMENTE MORTO, TOTALMENTE 

AVESSO A DEUS, PODE “CONHECER A VERDADE E SER LIBERTO? ” 

 

Somente conhece/ouve alguma coisa quem está vivo. Todos são 

unânimes em dizer que um morto nada conhece/ouve, e nada pode 

fazer. 

 

Podemos analisar a questão herética da total 

depravação, do nascer já com morte espiritual, 

por outro ângulo, para confirmamos que os humanos 

não nascem totalmente mortos: 
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Vejamos isso: Os salvos uma vez que aceitaram a Jesus, agora 

eles estão espiritualmente vivos, certo? (Sim). Nesse caso os 

espíritos dos servos do Senhor estão vivos, Jesus lhes deu vida 

espiritual.  
 

AGORA VAMOS A ALGUMAS PERGUNTAS ESCLARECEDORAS:  
 

 Quem aceitou a Jesus tem livre-arbítrio por agora 

estar espiritualmente vivo? Foi restaurado o livre-

arbítrio por ter aceitado a Jesus como seu salvador 

pessoal, e agora tem vida espiritual? 

  

 Haveria dois tipos de humanos? Os espiritualmente 

vivos e com livre-arbítrio e os totalmente mortos e 

sem livre-arbítrio? 
 

Pois bem, os defensores da inexistência de livre-arbítrio 

continuam pregando que o homem nunca tem livre-arbítrio mesmo 

que tenha aceitado a Jesus, e tenha vida ESPIRITUAL, VIDA eterna.  

 

Como vê, a defesa deles da inexistência de livre-arbítrio 

por causa da morte espiritual, não dura muito. Porque um humano 

ao aceitar a salvação de Jesus passa a ter vida espiritual e 

eterna, e mesmo assim os defensores da total depravação continuam 

dizendo que o homem nunca tem livre-arbítrio. Mesmo não existindo 

mais o fundamento apresentado por eles para inexistência de 

livre-arbítrio. Agora sem o motivo de morte espiritual, apontada 

por eles, mesmo assim, continuam dizendo que o homem não tem 

livre-arbítrio...  

 

Muito bem, reprisando, o motivo para muitos teólogos 

calvinistas, defensores da total depravação, pregarem que os 

humanos não têm livre-arbítrio é o fato do homem sem Jesus está 

espiritualmente morto.  

 

Ocorre que os servos de Jesus estão espiritualmente vivos, 

pois, “quem tem o filho tem a vida”. Isso destrói o falso 

fundamento de morte espiritual, apontado por eles, para a 

inexistência de livre-arbítrio... 
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A defesa da total depravação e da inexistência de livre-

arbítrio por causa da morte espiritual não tem sustentação na 

bíblia, mas somente na razão teológica humana. 

 

Não estamos dizendo que, do próprio homem, há algo de bom no 

homem, com ou sem Deus.  

 

Estamos dizendo que o livre-arbítrio não está 

localizado no espírito do homem, quer esteja morto, 
quer esteja vivo, espiritualmente falando.  

 

Até aqui já dá para notar que há muita coisa errada na teoria 

da total depravação, (tanto calvinista como arminiana).  

 

A falsa doutrina de total depravação humana foi criada para 

negar a existência do livre-arbítrio no homem, e para sustentarem 

uma falsa existência do tal pecado de Adão, pecado que seria 

retransmitido de pais para seus filhos desde Adão.  

 

De fato, a negação de existência de livre-arbítrio é 

decorrente da mentira herética da transmissão do tal pecado de 

Adão o qual recebeu o nome de total depravação no meio 

protestante... 

 

Então, o que há de vivo no homem, morto espiritualmente, que 

ainda o capacita a “conhecer” a verdade e ser liberto da morte 

espiritual?  

 

O que existe no homem que ainda NÃO ESTÁ TOTALMENTE 

DEPRAVADO/MORTO/CORRUPTO e que garante ao humano ter conhecimento 

da VERDADE?  

 

RESPOSTA: O corpo com alma-biológica, o corpo humano 

quando vivo, e “RACIONALMENTE EQUILIBRADO”, TEM 

CAPACIDADE DE CONHECER A VERDADE E ESCOLHER ESSA VERDADE 

QUE LEVA A VIDA ETERNA. Pois, somente conhece/ouve 

alguma coisa quem está vivo.  
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JESUS É A VERDADE expressa na bíblia a qual deve ser 

conhecida, por todos os humanos.143 

 

Caso o homem ao nascer já fosse TOTALMENTE DEPRAVADO em todo 

o seu ser, se o homem estivesse “TOTALMENTE MORTO”, não teria 

capacidade alguma para conhecer a verdade. Pois, quando o corpo, 

a alma, e o espírito de alguém estão “TOTALMENTE” MORTOS, esse 

“defunto” não tem condições de fazer obra alguma. 

 

Pois bem, o homem, mesmo com morte espiritual, tem 

capacidade, dada por Deus, de “conhecer/ouvir” a verdade, e tem 

capacidade de escolher aceitar, ou rejeitar, a VERDADE que 

conheceu.  

 

Conhecimento racional não é o mesmo que fé salvadora. 

Todavia, o conhecimento da palavra de Deus, que é viva e eficaz, 

produz muitas coisas na vida do homem,144 inclusive a “FÉ”, porque 

a fé “vem”, (“do alto”), pelo ouvir a palavra de Deus.  

FUNDAMENTO BÍBLICO SOBRE A LIBERDADE QUE HOMEM TEM PARA OUVIR, 

ACEITAR, OU REJEITAR, A PALAVRA DE DEUS, E AS CONSEQUÊNCIAS 

DISSO: 

 JOÃO 8:32 E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará; 

 JOÃO 5:24 Na verdade, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, 

e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, ... Passou da morte para a 

vida. 

 

 ROMANOS 10:17 De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela 

palavra de Deus; 

 JOÃO 15:3 Vós já estais limpos, pela palavra que vos tenho falado; 

 I TIMÓTEO 4:5 Porque pela palavra de Deus ... É santificada; 

                                                           
143 O que o homem fará com esse conhecimento está relacionado com o livre-arbítrio, e isso 

será detalhado em outros itens deste trabalho. 

144 Exemplos de coisas criadas em nós pela palavra de Deus: A libertação, a purificação, a 
santificação, o novo nascimento da palavra, a FÉ... 
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 I PEDRO 1:23 Sendo de novo gerados, ..., Pela palavra de Deus, 

...; 

 MATEUS 13:15 Porque o coração deste povo está endurecido, E 

ouviram de mau grado com seus ouvidos, E fecharam seus 

olhos; para que não vejam com os olhos, E ouçam com os 

ouvidos, E “compreendam com o coração”, E se convertam, E 

eu os cure. 

 ... 

 

Muitos teólogos ensinam que os humanos nascem TOTALMENTE 

DEPRAVADOS, e merecedores da morte eterna, simplesmente porque 

Adão pecou. Ao ensinar isso, eles transformam todos os humanos 

em condenados por pecado que não cometeram.145 

 

Se o próprio pecado de Adão, e a justiça de Jesus, fossem 

atribuídas sem participação alguma do homem, haveria uma 

contradição na bíblia, pois Deus diz que “trata cada um segundo as 

suas obras” e não segundo as obras/atos dos outros humanos.  

 

A salvação é fruto exclusivo da obra de Jesus, mas ela só é 

realizada na vida de quem aceitar o perdão proposto através do 

sacrifício de Jesus.  

 

Fato bíblico é que tanto na natureza pecadora de Adão quando 

na justiça de Jesus há como o homem se “comunicar” com elas. 

 

Participamos, passamos pela porta do pecado, da 

desobediência “natural” de Adão e Eva, quando cada um de nós, no 

exercício do livre-arbítrio, cometemos os nossos próprios 

pecados.  

 

Entramos no juízo de morte conquistado por Adão e Eva quando 

cada um de nós pecamos. Essa é uma participação na herança 

                                                           
145 Outro exagero teológico é achar que todos serão merecedores de SALVAÇÃO pelo fato de Jesus 

ter morrido por todos os homens. Jesus de fato derramou seu sangue por todos os humanos, 

essa é a parte de Deus, mas para que esse sangue realize a purificação salvadora é NECESSÁRIO 

que o homem aceite o sacrifício que Jesus fez, essa é a parte de cada ser humano. 
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adâmica: A capacidade racional a qual nos possibilita desobedecer 

a Deus e com isso pecarmos.  

 

Todos os humanos mentalmente sadios, ao crescer, e despertar 

a razão, irão praticar atos contra a vontade de Deus, por isso 

todos irão pecar.  

 

A capacidade racional é parte da herança passada 

hereditariamente para a humanidade desde Adão.  

 

Com o uso do livre-arbítrio, contra a vontade de Deus, 

cometemos o pecado. Com a prática do pecado vem a morte 

espiritual.  

 

Aquele que peca morre, espiritualmente, pois, o salário do 

pecado é a morte espiritual do pecador.  

 

Por outro lado, participamos da Porta da Vida, da porta da 

Justiça de Jesus, quando cremos, quando temos fé em Jesus e o 

aceitamos. 

 

Nós tomamos posse da justiça que nos leva à vida eterna, 

conquistada por Jesus para nós, QUANDO NÓS CREMOS em Jesus.  

 

Somos salvos pela graça de Jesus por meio da fé Nele. Isso 

é um resumo do projeto de Deus.  

 

Lembrando que a fé que vem de Jesus é única. Ela nos leva a 

viver de atos de fé. Proporciona o andamos espiritual de fé em 

fé. Isso, porque salvação não é ato único, não existe uma vez 

salvo - ato inicial, salvo para sempre. Salvação é um processo 

salvífico, é um andar de fé em fé em Jesus, até o fim da vida 

terrena do crente em Jesus.  

 

Claro que o processo de salvação comporta exceções. Exemplos 

de exceções: O ladrão da cruz, na crucificação de Jesus; a 

salvação de crianças; a salvação de débeis mentais...  

 

Todavia, o caminho trivial que leva à salvação é um processo 

longo, é um caminhar com Cristo por toda a vida terrena, até a 

morte do corpo, morte da alma.  
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O Caminhar no caminho da vida é resumido em: “Devermos ser 

fieis a palavra de Jesus até a morte biológica, para podermos 

receber a coroa de vida eterna”.  

 

Estamos dizendo, nos parágrafos, acima que é possível alguém 

crer em Jesus, e ainda não ter recebido o selo, o penhor, da 

salvação, o Espírito santo. É possível que alguém tenha nascido 

da palavra, mas ainda não recebeu o Espírito santo – o sangue de 

Jesus. Sem o Espírito santo não há salvação de fato, NÃO HÁ O 

processo salvador completo, não há vida eterna ainda.  

 

O processo SALVADOR é nascer da palavra, (crer na palavra), 

e nascer do Espírito Santo, (ser batizado com o Espírito Santo), 

como ensinou o Senhor para Nicodemos.  

 

O crente na palavra, mas que ainda NÃO recebeu o Espírito 

Santo é uma espécie de virgem sem azeite. É uma virgem sem o fogo 

purificador do Espírito Santo, é um crente sem o guiar do 

Espírito. Crente sem o Espírito santo é uma virgem no estágio 

inicial da caminhada em Cristo, é um crente que Jesus desconhece, 

por isso não pode entrar no reino celestial. 

 

FUNDAMENTO DEMONSTRANDO QUE SEM O ESPÍRITO SANTO NÃO HÁ SALVAÇÃO. 

PORTANTO, NÃO BASTA APENAS CRER RACIONALMENTE, MAS É NECESSÁRIO 

RECEBER DE JESUS O BATISMO COM O ESPÍRITO SANTO: 
 

 ROMANOS 8:14 Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, 

esses são filhos de Deus.  
 

Quem não é guiado pelo Espírito Santo não é filho de Deus. QUEM NÃO É 

GUIADO pelo Espírito Santo está debaixo da lei de Moisés que condena. 

 

 GÁLATAS 5:18  Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da 

lei; 
 

Quem não é guiado pelo Espírito Santo está debaixo da lei de Moisés. 

Estar debaixo da lei significa estar condenado, pois a lei a ninguém 

justifica, apenas condena. Assim, quem não é guiado pelo Espírito Santo 

estar debaixo da maldição e da condenação da lei. Um crente sem o Espírito 

Santo não vai para o céu. 

 MATEUS 25:1-12 Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, 

tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 2 E cinco delas eram 

prudentes, e cinco loucas. 3 As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram 

azeite consigo. 4 Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com 
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as suas lâmpadas. 5 E, tardando o esposo, tosquenejaram todas, e 

adormeceram. 6 Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: Aí vem o esposo, saí-lhe 

ao encontro. 7 Então todas aquelas virgens se levantaram, e prepararam as suas 

lâmpadas. 8 E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, 

porque as nossas lâmpadas se apagam. 9 Mas as prudentes responderam, 

dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem, 

e comprai-o para vós. 10 E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as 

que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a 

porta. 11 E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, 

Senhor, abre-nos. 12 E Ele, respondendo, disse: Em verdade vos digo que 

vos não conheço.  
 

 O óleo, o azeite, o fogo, o vinho, são tipos do Espírito Santo. 

Estar sem azeite é classificado na palavra de: Uma LOUCURA. Isso 

significa que, as chamadas virgens loucas, são crentes SEM o batismo 

com o Espírito Santo, sem o fogo/óleo do Espírito Santo.  

 JOÃO 3:5 Jesus respondeu: Na verdade, na verdade te digo que aquele que 

não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no 

reino de Deus.  

Se houvesse salvação somente por crer na palavra sem batismo com o 

Espírito santo, seria possível existir vida sem sangue, mas a vida 

está no sangue.  

A vida biológica está no sangue biológico e a vida espiritual está no 

“sangue” espiritual, no ESPÍRITO SANTO... 

 ROMANOS 8:9 Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se 

é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o 

Espírito de Cristo, esse tal não é Dele,  
 

ESSA PASSAGEM É GRITANTE, DIRETA, SEM arrodeio. Não ter o Espírito 

Santo é não pertencer a Jesus.146 

 
(Quem não é batizado com o Espírito Santo não 
pertence ao Senhor Jesus)147.  

                                                           
146 MAIS DETALHES SOBRE A ESSENCIALIDADE DO BATISMO ESPIRITUAL PARA A SALVAÇÃO DO HOMEM, 
LEIA NOSSO TRABALHO: “BATISMO COM O ESPÍRITO SANTO”. 
147 Perguntamos e o LADRÃO DA CRUZ? E as criancinhas e os loucos/débeis mentais de 

nascença quando morrem não entram no céu?  

RESPOSTA: Ao lado do ladrão da cruz estava Jesus. Jesus é Aquele que faz o batismo com o 

Espírito Santo. Jesus foi quem disse ao ladrão “ainda hoje entraria/estaria no reino 
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Adiante... 

Salvação não é mérito humano. Foi Deus quem fez à fé, a 

salvação, a graça, o batismo com o Espírito santo, etc. ... E 

doou a todos que querem receber os recursos espirituais para 

salvação, meios que veem das mãos de Deus.  

 

Quem tomar posse dos valores necessários à salvação, através 

de Jesus, terá a obra salvadora de Deus em sua vida. 

 

Aqueles os quais dizem que a bíblia afirma que teríamos 

herdado o pecado de Adão estão equivocados, ou intencionalmente 

estão mentindo, porque a bíblia ensina que nascemos neste mundo 

com dois tipos de vidas: A vida do corpo – alma viva e com vida 

espiritual – espírito humano ainda sem pecado. 

 

Atribuir um pecado ocorrido, no “passado”, há milhares de 

anos, a todos os seres humanos os quais nasceram depois do pecado 

de Adão, É DAR AO HOMEM O PODER DE REALIZAR e PARTICIPAR de 

coisas antes de terem nascido.  

 

A verdade é que NÃO podemos retroceder e participar de um 

ato que ocorreu no segundo que já passou. Como então acham que 

somos participantes de um pecado PRATICADO POR ADÃO E EVA 

ocorrido há milhares de anos? 

 

A humanidade passou a existir depois que Adão e Eva já tinham 

cometido o ato falho, o primeiro pecado praticado no mundo.  

 

É um total absurdo teológico achar que todo homem “pecou”, 

“juntamente”, com Adão, pelo fato de Adão ser o pai de todos os 

humanos.  

 

Nem mesmo hoje um filho é culpado do pecado de seu pai 

biológico. Com muito mais motivos não há como atribuir aos filhos 

o pecado dos patriarcas da humanidade.  

 

                                                           
celestial, no paraíso”, e também foi Jesus quem disse que sem o batismo com o Espírito santo 

ninguém pode entrar no reino de Deus. Disto se conclui que, Jesus batizou com o Espírito 

Santo o ladrão que estava sendo crucificando ao lado de Jesus. O senhor Jesus também é quem 

batiza com o Espírito Santo as criancinhas, os débeis mentais, os doentes terminais que 

aceitam a salvação, e todos os que Ele, na sua “economia”, quer salvar..., para que eles 

possam entrar no reino celestial, cumprindo a palavra do SENHOR que nunca falha...  
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A bíblia diz que o pecado é de responsabilidade pessoal, é 

fruto dos atos de cada ser humano, e tem consequência pessoal, 

limitada àquele pecador. Cada um receberá o produto de seus 

próprios atos, é o que ensina a bíblia. 

 

Não existe verdade ao criar uma cadeia de 

responsabilidade/culpa dos filhos por pecados de seus pais.  

 

Também, não existe dívida espiritual, para com Deus, dos 

pais por causa dos pecados cometidos pelos filhos de alguém.  

 

A SENTENÇA DO SENHOR sobre o pecado é CLARA: “A 

“ALMA/VIDA/PESSOA” QUE PECAR ESSA MORRERÁ”.  

 

Lembrando que a morte decorrente do pecado é a morte 

espiritual, morte do espírito do homem, é a condenação ao lago 

de fogo. A condenação ao lago de fogo é chamada no livro do 

Apocalipse de segunda morte.  

 

A primeira morte é a morte da alma, morte biológica. Morremos 

por termos alma e corpos mortais.  

 

O Senhor Deus disse que a “a alma que pecar morrerá”, isso 

significa que uma pessoa com vida biológica, com vida na alma, e 

terá como consequência de seu pecado a morte espiritual.  

 

Pois é, o homem comete pecado através do corpo físico 

enquanto com alma viva e esse pecado produz a morte (espiritual).  

 

Não tem como uma alma/vida biológica pecar diretamente. Nem 

teria como o espírito do homem, pecar por si só, se não for 

enquanto “estar” no corpo físico com vida biológica.  

 

Pois bem, o ensino que existe na bíblia sobre pecado afirma 

que ele é de natureza estritamente pessoal: “A alma que peca essa 

recebe o salário do pecado,148 recebe a morte”.  

 

Como é sabido, salário é retribuição por algo feito pela 

própria pessoa, e nunca pelo “atos/serviços” do pai dessa pessoa.  

 

                                                           
148 ROMANOS 6:23 Porque o salário do pecado é a morte... 
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O salário, o pagamento, é dado pelo trabalho pessoal 

realizado. A morte-salário é paga a quem pecou, a quem trabalhou 

praticando iniquidades.  

 

Nenhum filho recebe salário porque seus pais trabalharam. 

Sabemos que ninguém vai receber salário-morte pelo serviço-pecado 

praticado pelos seus PAIS. 

 

Perguntamos: Haveria um relato bíblico de algum filho o qual 

tenha sido condenado por Deus porque seus pais eram ímpios? 

Existiria um registro bíblico de algum pai ímpio que teve sua 

impiedade imputada a seus filhos os quais eram filhos justos?  

 

Resposta: NÃO há nenhum registro na bíblia onde os filhos 

tenham sido condenados à morte por pecados dos pais, nem que os 

pais tenham sido condenados pelos pecados de seus filhos. 

 

Outra forma de ver a INEXISTÊNCIA DE TRANSMISSÃO de elementos 

espirituais, (justiça ou injustiça), é: Alguém, alguma pessoa 

ímpia, teria sido justificada porque seus pais eram JUSTOS? Ou 

algum pai ímpio teria sido justificado porque seu filho era 

justo? Não existe esse tipo de justificação nem de condenação na 

bíblia. 

 

A bíblia NÃO relata que algum filho ímpio que tenha pais 

justos foi justificado por terem pais segundo o coração de Deus.  

 

Na bíblia NÃO existe justificação ou condenação de 

ascendentes, ou descendentes, por justiça, ou impiedade, de 

ascendentes e descendentes, respectivos.  

 

Isso se deve ao fato da justiça e da injustiça de cada pessoa 

ser de natureza estritamente pessoal.  

 

A justiça e a injustiça não são transmitidas dos pais para 

os filhos de ninguém, nem dos filhos para os seus ascendentes.  

 

Se houvesse essa reciprocidade espiritual de pais para filhos 

e de filhos para pais, uns e outros poderiam aceitar a Jesus uns 

pelos outros, o que seria até aceitável. PORÉM, se isso ocorresse 

um pai, ou um filho, poderia SER CONDENADO A MORTE ETERNA POR 

PECADOS, (dos pais, ou dos filhos), os quais não TERIAM COMETIDO.  
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Uma condenação por pecados alheios não ocorre porque Deus é 

justo, Deus diz que a pessoa que pecar é quem irá morrer, e diz 

também, que “retribui a cada pessoa segundo AS SUAS OBRAS”, 

segundo as obras que cada um tenha praticado. 

 

A única JUSTIÇA transmitida é a justiça de JESUS. O Senhor 

Jesus cumpriu toda a lei por nós, para nos transmitir a sua 

justiça.  

 

Jesus NÃO pecou porque não quis desobedecer à vontade do 

Pai, não quis pecar.  

 

Ele obedeceu ao Pai celestial porque quis obedecer. Obedeceu 

a Deus porque escolheu livremente obedecer ao Pai, quis fazer a 

vontade do Pai. 

 

É um erro teológico ensinar que JESUS NÃO PODIA PECAR. Se 

Jesus, enquanto “filho do homem”, não pudesse pecar, se Ele não 

pudesse carregar pecado, Ele também não poderia ter assumindo os 

nossos pecados, nem poderia ter cumprido a lei em nosso lugar, 

pagando com a morte na cruz os nossos pecados.  

 

Ele encarnou, e nasceu TOTALMENTE como “HOMEM”. O corpo, a 

carne, de Jesus era descente de homem, “filho de homem”,149 

através de sua mãe – Maria.  

 

Ele NÃO TEVE PECADO, mas dentro de Jesus-filho-do-homem havia 

a natureza humana que veio de Adão e Eva, através de Maria, além 

disso Ele “tinha livre-arbítrio”. Portanto, Jesus poderia ter 

desobedecido à vontade do Pai, poderia ter pecado se quisesse 

desobedecer a Deus.  

 

Somente o fato de Jesus ter nascido carnalmente filho de 

homem, e sem pecado, já nos revela que a estória de pecado 

original, pecado herdado de Adão e Eva, é uma MENTIRA TEOLÓGICA 

horrorosa. Jesus teria consigo o pecado, desde seu nascimento, 

se existisse a tal retransmissão do pecado de Adão para o demais 

humanos.  

 

                                                           
149 MATEUS 12:8 Porque o Filho do homem até do sábado é Senhor. 
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O Senhor Jesus, mesmo tendo nascido homem, nasceu e viveu 

“sem” o pecado de Adão. Jesus não tinha pecado, mesmo tendo 
nascido com a genética humana, em seu corpo físico-biológico. 

 

Não encontramos na bíblia um único versículo falando de 

retransmissão de pecado de humano para humano. A retransmissão 

do pecado de Adão trata-se de uma loucura teológica.  

 

Também é um erro teológico, circulante por aí, o qual diz 

que Jesus não teve pecado por ter sido “FRUTO DA SANTA SEMENTE 

DE MULHER”, sem a participação de homem.  

 

Ora pois, as mulheres também são descendentes de Adão e Eva, 

são humanas e, como tal, também tem a “natureza” 

pecadora/desobediente herdada de Adão e Eva. Como TODOS os demais 

filhos de homens elas têm livre-arbítrio.  

 

Alguém ousaria dizer que as mulheres não são PECADORAS tanto 

quanto os homens? AS MULHERES NÃO COMETEM PECADOS? O primeiro 

pecado cometido no mundo foi praticado por EVA, uma mulher... 

 

Pois bem, o que não participou da geração humana de Jesus-

homem foi o sémen de homem. O sêmen de José, do marido de Maria, 

não foi usado por Deus na geração de Jesus-filho-do-homem. Mas, 

a natureza humana de Jesus, natureza de filho de homem estava 

garantida em Jesus-filho-do-homem através da semente/óvulo de 

sua mãe – Maria. 

 

Maria, a mãe de Jesus, tinha o DNA humano natural, herdada 

de Adão e Eva, como qualquer outro ser humano.  

 

Maria também estava sujeita as mesmas paixões como qualquer 

outro ser humano, enquanto filha-do-homem. 

 

O Senhor Jesus somente não se deixou levar por essa natureza 

sujeita às fraquezas da carne, mas Ele enquanto filho do homem 

tinha a natureza corporal de filho de homem. 

 

A primeira mulher, Eva, veio da costela de Adão.150 No 

entanto, a natureza humana de Adão é transmitida tanto pela 

                                                           
150 I CORÍNTIOS 11:8 Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. 
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mulher quanto pelo homem.151 Tanto, assim é, que Jesus chamava a 

si mesmo de “filho do homem”, e não filho de mulher, MESMO TENDO 

SIDO GERADO SEM A PARTICIPAÇÃO DE SÊMEN MASCULINO.152  

 

Pecado não é uma questão de sexo – masculino/feminino, nem 

questão de virgindade. Os HOMENS e as MULHERES são igualmente 

pecadores, quer sejam virgem, ou não.  

 

Quem acha que algum homem,153 ou mulher, ou virgem Maria, não 

tem, não teve, nem terá pecado algum154 está NECESSITANDO SE 

LIBERTAR do pecado da IDOLATRIA. Homens e mulheres são criaturas, 

são coisas criadas. Quem adora criaturas está cometendo um ato 

idólatra.  

 

A bíblia ensina que Elias, Paulo, Barnabé, eram sujeito às 

mesmas “paixões” que nós.155  

 

Mesmo depois de crentes, em Jesus, e vivos espiritualmente, 

o homem e a mulher continuam com a velha natureza pecadora, 

continua com a natureza voltada a desobedecer a Deus, continua 

com o caráter racional herdado de Adão e Eva, e continuamos 

pecadores e mortais, pois continuamos tendo livre-arbítrio.  

 

                                                           
151 I CORÍNTIOS 11:12 Porque, como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher... 

 
152 JESUS SE INTITULAVA DE FILHO DE HOMEM... SIGNIFICA DESCENDENTE DE HOMEM. 

 
 MATEUS 9:6 Ora, para que saibais que o Filho do homem tem na terra autoridade para perdoar 

pecados (disse então ao paralítico): Levanta-te, toma a tua cama, e vai para tua casa. 

 

 MATEUS 13:41 Mandará o Filho do homem os seus anjos... 

 
153 Exceto Jesus. 
 
154 A única exceção foi o homem-Jesus, Jesus filho do homem não pecou. 
  
155 TODOS OS SERES HUMANOS SÃO SUJEITOS ÀS MESMAS PAIXÕES. Exemplos: 

 
 TIAGO 5:17 Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós... 

 

 ATOS 14:14,15 Ouvindo, porém, isto os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgaram as suas vestes, e saltaram para o 

meio da multidão, Clamando, 15 E dizendo: Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens 

como vós, sujeitos às mesmas paixões... 
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Quem diz que não tem pecado está mentindo deliberadamente, 

ou por desconhecer a palavra de Deus, fala em desconformidade 

com a bíblia.156  

 

Pecado é a desobediência a Deus, é a “comunicação” 157 de 

atos dos seres humanos com os atos maligno do inimigo.  

 

O pecado se materializa em ações feitas em desobediência a 

Deus. Pecar é errar o alvo do reino de Deus, e com esse erro 

praticar atos típicos do pai de todos os pecados – o inimigo.158 

  

Pois bem, qualquer ser humano não tem como fazer/cometer 

qualquer ato seja bom, seja mau, NO TEMPO QUE JÁ PASSOU.  

 

Não temos como acertar ou errar o objetivo/alvo de Deus no 

TEMPO PASSADO. Pois, os segundos, minutos, horas, dias, séculos, 

milênios, passados pertencem unicamente a Deus, por ser eterno.  

 

Os humanos somente poderiam ter praticado pecado juntamente 

com Adão se fôssemos eternos e lá, juntamente com Adão, 

tivéssemos cometido o mesmo pecado que Adão cometeu. Se fôssemos 

como Deus e, por isso, pudéssemos praticar atos, no tempo, para 

a frente, e para traz, de eternidade a eternidade, somente assim 

poderíamos ter o mesmo pecado de Adão, caso voltássemos ao Éden, 

e comêssemos da árvore proibida. 

 

Deus é justo e dar a cada pessoa o resultado das ações de 

cada um. Portanto, não iria cobrar o pecado, (original, ou não), 

COMETIDO por Adão do restante dos humanos.  

 

Os demais seres humanos NÃO ESTAVAM PECANDO NO ÉDEN 

JUNTAMENTE COM ADÃO, nem poderiam participar de um pecado que 

ocorreu no passado, no jardim do Éden.  

 

                                                           
156 I JOÃO 1:8,10 Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. 10 Se 

dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. 

MAIORES DETALHES SOBRE PECADO DE CRISTÃO LEIA NOSSO TRABALHO: “QUEM NÃO TEM PECADO LANCE A 
PRIMEIRA PEDRA”. 

 
157 EFÉSIOS 5:11 E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. 

158 MAIORES DETALHES SOBRE o que é o PECADO LEIAM NOSSO TRABALHO: “TIPOLOGIA MALIGNA DO 
PECADO”. 



ELEIÇÃO, PREDESTINAÇÃO, GRAÇA, FÉ, TOTAL DEPRAVAÇÃO ETC. 

 

160 
ARQUIVO: ESTUDANDO A ELEIÇÃO  A PREDESTINAÇÃO E OUTROS ASSUNTOS 

PÁGINA: WWW.REVELACAODABIBLIA.COM.BR E-MAIL: REVELACAODABIBLIA@GMAIL.COM 

Cópia de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 13:02:02. 

O pecado de João, de Miguel, de Adão, de Eva, de fulano ou 

de beltrano, é o pecado de cada um deles, E NUNCA seria um pecado 

transmissível para SEUS DESCENDENTES. 

 

Quando Adão e Eva pecaram, as demais pessoas ainda não 

existiam. Então, não haveria justiça alguma atribuir o pecado de 

um homem a outros humanos os quais nasceriam até mesmo milhares 

de anos depois dos pais de todos os homens terem cometido o 

primeiro pecado no mundo.  

 

Culpa, até na justiça do homem, é daquele que é o culpado, 

daquele que por culpa ou dolo cometeu o ato proibido. 

 

Num sistema justo qualquer, e Deus é justo juiz, não se 

transfere a culpa, e a consequente pena, para além daquele que 

tenha cometido o ato gravoso/pecaminoso. Só existe justiça se a 

pena for aplicada somente ao infrator, ao pecador que praticou o 

ato pecaminoso.  

 

Para haver justiça deve-se cobrar de quem, evidentemente, é 

o DEVEDOR/CULPADO, e nunca dos filhos do devedor, nem de outra 

pessoa.  

 

Muito menos justiça haveria se esses filhos nem existiam 

quando o ato “INFRACIONAL/PECAMINOSO” foi cometido, como é o caso 

do pecado de Adão e Eva. Não existe culpa retroativa.  

 

A JUSTIÇA DE DEUS é MUITO SUPERIOR à justiça dos HOMENS. 

Portanto, Deus não cobraria o pecado dos pais nos filhos, nem o 

pecado dos filhos seria cobrado dos pais, mesmo que os pais 

tenham pecado em não dar a seus filhos o conhecimento de Deus e 

de sua justiça.  

 

O Senhor, o justo juiz, explicitamente diz que “dar a cada 

um o fruto de suas obras”. Então, indagamos: Você ou outro humano 

qualquer, diferente de Adão e Eva, comeu da árvore proibida por 

Deus? (R.: Não comeu.), Então não se preocupe, pois Deus não irá 

cobrar o pecado de Adão e Eva de quem não procedeu como eles, 

comendo da árvore proibida no jardim do Éden.  

 

Somos filhos de Adão e Eva e a bíblia fala que filhos não 

respondem pelos pecados dos pais. Ela ensina também que pais NÃO 

são punidos pelos pecados dos filhos. Cada pessoa recebe o fruto 

das suas ações, sejam elas ações justas ou injustas.  
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A bíblia doutrina taxativamente que “Cada um 

morrerá pela sua iniquidade”, (JEREMIAS 31:30).  

 

Por isso dizemos que é uma mentira herética ensinar 

que os humanos herdaram a iniquidade do Pai Adão, visto 

que o salário do pecado é a morte,159 e a morte é dada 

somente àquele que pecar. Ninguém é morto pelo pecado 

que não cometeu.  
 

FUNDAMENTO DEMONSTRADO QUE DEUS NÃO COBRA PECADO DOS 

PAIS NOS FILHOS, NEM os FILHOS seriam CONDENADOS PELAS 

INIQUIDADES DE SEUS PAIS. CADA PESSOA LEVARÁ O FRUTO DA 

SUA JUSTIÇA OU O RESULTADO DE SEU PECADO:  
 

 EZEQUIEL 18:4 Eis que todas as almas são minhas; como o é a alma do pai, assim 

também a alma do filho é minha: a alma que pecar, “essa” morrerá. 

5 Sendo, pois, o homem justo, e praticando juízo e justiça, 10 E se ele gerar um 

filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer destas coisas; 

13... Porventura viverá? Não viverá. Todas estas abominações ele fez, certamente 

morrerá; o seu sangue será sobre ele. 14 E eis que também, se ele gerar um 

filho que veja todos os pecados que seu pai fez e, vendo-os, não 

cometer coisas semelhantes, 17... O tal não morrerá pela 

iniquidade de seu pai; certamente viverá. 19 Mas dizeis: Por 

que não levará o filho a iniquidade do pai? Porque o filho 

procedeu com retidão e justiça, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou, 

por isso certamente viverá. 20 A alma que pecar, essa morrerá; o 

filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai 

levará a iniquidade do filho. A justiça do justo 

ficará sobre ele e a impiedade do ímpio cairá sobre ele; 
 

O Espírito Santo, didaticamente, nos versículos acima citados, 

fulmina qualquer ideia de transmissão de pecado de pais para 

                                                           
159 ROMANOS 6:23... O salário do pecado é a morte, ... 
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filhos, e de filhos para os pais. Também ENSINA que a justiça de 

cada pessoa é pessoal não é retransmitida de pais para filhos nem 

de filhos para seus pais. Portanto, não existe a tal transmissão 

do pecado do Pai Adão para seus descendentes. 

 

 JEREMIAS 31:29-30 Naqueles dias nunca mais dirão: Os pais 

comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram. 30 

Mas cada um morrerá pela sua iniquidade; de todo o 

homem que comer as uvas verdes os dentes se embotarão. 
 

O Senhor afirma no versículo acima que: “Cada um 

morrerá pela sua iniquidade”. Esse ensino do Senhor comprova 
SER mentira da pregação racional da existência de transmissão de pecado de 

Adão para o restante da humanidade. Pois, cada um morrerá pelo seu próprio 

pecado. 

 

Como vemos, acima, não existe transmissão de pecado dos 

pais para os filhos, nem vice-versa. Portanto, é uma mentira a 

estória de que todo homem “herdou” o PRÓPRIO pecado do Pai Adão.  

 

O que nós herdamos do Pai Adão foi a natureza pecadora, a 

natural capacidade de desobedecer a Deus, a tendência racional 

para desobedecer a Deus, por termos livre-arbítrio, e NÃO por 

causa do PRÓPRIO ato pecaminoso do Pai Adão.  

 

Também herdamos a mortalidade adquirida por Adão, por isso 

somos mortais tal qual Adão passou a ser depois que pecou.  

 

A mortalidade do homem advém da natureza mortal que Adão 

passou a ter e a transmitir depois que pecou.  

 

Dizemos, fundado na bíblia, que NINGUÉM NASCE COM PECADO de 

Adão, nenhuma pessoa já nasceria condenada, por pecado que não 

cometeu.  

 

Ensinar que o homem já nasce condenado à morte eterna pelo 

pecado de Adão é UM ERRO cometido por quem não compreende a 

bondade, a graça, a justiça, e o juízo de Deus. 

  

DIZEMOS QUE TODOS DEPOIS QUE ALCANÇAM O DISCERNIMENTO, a 

razão, irão desobedecer a Deus, irão pecar, naturalmente, pois 

temos o livre-arbítrio. 
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Herdamos de Adão a capacidade, a inclinação à desobediência 

a Deus, por causa da racionalidade, do livre-arbítrio. 

 

Acrescentamos que a capacidade de pecar está ligada à razão, 

ao livre-arbítrio, e não ao pecado de Adão, ou a mortalidade do 

Pai terreno dos humanos.  

 

O livre-arbítrio é anterior a existência do primeiro pecado.  

 

Os seres humanos já foram criados coma capacidade de 

obedecer, ou desobedecer, a Deus.  

 

O livre-arbítrio é parte integrante de todos os homens. A 

liberdade de escolha não surgiu, nem foi encerrada, com o 

primeiro pecado... 

 

Que ninguém ache que somos adeptos das 

doutrinas de Pelágio, nem do semipelagianismo.  
 

Discordamos de Pelágio o qual ensinava que o homem nasce 

bom, e que pode “optar” em continuar bom, e sem pecado, por toda 

a vida, se assim humanamente quisesse. Isso é um dos erros de 

Pelágio. Discordamos de Pelágio visto que, o HOMEM, depois do 

despertar da consciência, NÃO TEM COMO SE MANTER inocente, não 

tem com ficar sem pecado algum, POR TODA A SUA VIDA, muito menos 

por escolha e mérito próprio.  

 

Mesmo depois de aceitar a Jesus o homem continuará cometendo 

pecados. O homem não deixou de ser um pecador quando aceitou a 

salvação de Jesus. Pois, continua tendo o livre-arbítrio e poderá 

a qualquer instante optar por desobedecer a Deus. 

 

Os servos somente são justos, puros, santos, PORQUE É DEUS 

QUEM OS JUSTIFICA, SANTIFICA, PURIFICA.160 Todos os bons “valores 

espirituais” vem de Deus. A graça, a justiça, a santidade de 

Deus, sobre nós, vem através do sangue de Jesus o qual nos 

purifica de todo pecado, não vem dos méritos e obras humanas.  

 

                                                           
160 ROMANOS 8:33... É Deus quem os justifica.  

C/C  

I CORÍNTIOS 1:30 Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e 

santificação, e redenção. 
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Dizemos que o homem não nasce NEM BOM, NEM MAU. O homem nasce 

inocente, e sem pecado, e isso não quer dizer que o homem seja 

bom. Bom é somente Deus. 

 

Não podemos dizer que ao nascer o homem tenha pecado, APENAS 

POR ter nascido “HOMEM”, por ser um filho de Adão. Da mesma 

forma, não podemos dizer que UM animal qualquer NASCE SEM PECADO 

porque não é filho de Adão. 

  

Ambos, homens e animais nascem sem pecado por nascerem 

inocentes, sem discernimento do bem e do mal, sem a 

racionalidade, sem o livre-arbítrio... 

 

O que vai diferir o homem de um animal, no futuro, é o fato 

do homem adquirir a consciência, a racionalidade, ao deixar de 

ser bebê. 

 

O humano ao crescer irá despertar a capacidade de escolher 

entre o bem e o mal, entre obedecer e não obedecer a Deus.  

 

Os humanos, muitas vezes, irão optar por não obedecer a Deus, 

com isso irá produzir a desobediência, o pecado. 

 

Os animais, por sua vez, não passarão pelo despertar da 

consciência, não irá adquirir a razão a qual os capacitaria a 

discernir o bem e o mal, e, consequentemente, poderiam escolher 

o que fazer. Como nunca terão vontade livre, nunca terão 

racionalidade, eles nunca pecarão, por não terem como escolher 

obedecer, ou desobedecer, a Deus. 

 

Os humanos possuem o livre-arbítrio, algo, inerente à própria 

natureza humana criada por Deus.  

 

A capacidade racional potencializa no homem o livre-

arbítrio. Uma vez racional, o homem pode escolher livremente o 

que quer, ou não quer, para sua vida.  

 

O homem racionalmente sadio pode escolher o que quer, mesmo 

que não tenha condições materiais e espirituais para executar a 

sua escolha, como é o caso da salvação que depende da compaixão 

de Deus, com a concordância da vontade humana, se for 

racionalmente maduro/sadio.161 

                                                           
161 ROMANOS 9:16 Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. 
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O pecado é, sobre tudo, um ato voluntário de desobediência 

à vontade de Deus. Pecamos quando escolhemos e agimos fora do 

alvo, fora daquilo que aponta para Deus e seu reino. 

 

Se os humanos fossem sem livre-arbítrio, como ensinam 

erradamente muitos teólogos, principalmente, calvinistas, nós 

seríamos iguais aos animais. Se isso fosse verdade, nesse caso, 

NÃO teríamos pecado, pois não teríamos como escolher entre fazer 

a vontade de Deus, ou não a fazer. 

 

 A ausência de razão/livre-arbítrio impediria o homem de 

fazer boas coisas, e também impediria de pecar. Posto que, se o 

homem estivesse sem a possibilidade de escolher entre obedecer 

ou desobedecer a Deus não haveria como fazer nem aquilo que é 

certo diante de Deus, nem o que é errado diante do Senhor. 

 

Não haveria pecado algum se fôssemos irracionais, se fôssemos 

sem capacidade alguma de discernir qualquer coisa. 

 

Uma vez sem a “razão” apenas faríamos ações mecânico-

biológicas, sem concorrência de nossa consciência. Neste caso, 

faríamos apenas atos biológicos involuntários, atos desprovidos 

da ação volitiva, atos para os quais a vontade humana não teria 

participado.  

 

Por isso, dizemos que é UMA ABERRAÇÃO TEOLÓGICA o ensino 

herético o qual prega a INEXISTÊNCIA de livre-arbítrio no homem. 

Pois o homem, ao contrário dos animais, é plenamente racional, e 

dotado, por Deus, do poder de escolher, livremente, o que quer 

fazer, ou deixar de fazer.  

  

Quanto aos animais, eles não pecam, não por serem animais, 

mas por não terem consciência de nada. Os animais nunca irão 

adquirir consciência, jamais terão a capacidade de escolher 

obedecer, ou desobedecer, a Deus. Eles não pecam PORQUE NÃO TEM 

CAPACIDADE PARA ESCOLHER fazer à vontade Deus. Eles não têm 

racionalidade plena, e por isso não têm vontades próprias a serem 

vividas.  

 

Os animais, pela falta de racionalidade, também não têm como 

conhecer e obedecer/desobedecer à vontade de Deus. Além do mais, 

os animais não têm essência eterna, não têm espírito. 
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 O humano ao crescer e desenvolver a consciência, o livre-

arbítrio pleno, esse homem IRÁ PECAR. Ele irá naturalmente pecar, 

empurrado por sua mente racional/carnal a qual é potencializada 

para atender as vontades e concupiscências próprias da carne.  

 

O viver humano satisfazendo a vontade carnal ocorre porque 

mesmo sabendo a vontade de Deus, e, às vezes, querendo obedecer 

a Deus, o querer e o realizar da vontade integral de Deus está 

além da capacidade humana. Pois, Deus submeteu toda a humanidade 

debaixo do pecado, para com todos usar de misericórdia. 

 

FUNDAMENTO SOBRE A INCAPACIDADE HUMANA DE OBEDECER A DEUS por 

mero esforço humano, contrariando as heresias de Pelágio: 

 

 ROMANOS 7:14-25 Porque bem sabemos que a lei é espiritual; mas eu sou 

carnal, vendido sob o pecado. 15 Porque o que faço não o aprovo; pois o que quero 

isso não faço, mas o que aborreço isso faço. 16 E, se faço o que não quero, consinto 

com a lei, que é boa. 17 De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o 

pecado que habita em mim. 18 Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, 

não habita bem algum; e com efeito o querer está em mim, 

mas não consigo realizar o bem. 19 Porque não faço 

o bem que quero, mas o mal que não quero esse faço. 20 

Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. 

21 Acho então esta lei em mim, que, quando quero fazer o bem, o mal 

está comigo. 22 Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de 

Deus; 23 Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu 

entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está 

nos meus membros. 24 Miserável homem que eu sou! Quem me livrará 

do corpo desta morte? 25 Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim 

que eu mesmo com o entendimento sirvo à lei de Deus, mas com a carne à lei do 

pecado; 

 

 MATEUS 19:25-26... Quem poderá, pois, salvar-se? 26 E Jesus, 

olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, 

mas a Deus tudo é possível; 

 
 ROMANOS 9:16 Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do 

que corre, mas de Deus, que se compadece. 
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Adiante... 

 

A TEOLOGIA humana, desprovida da mente de Deus, atribui a 

todo homem o pecado cometido por Adão. Isso é um erro racional 

gigantesco. Porque, segundo a bíblia, cada pessoa é 

culpada/responsável pelos seus próprios pecados, e não pelo 

pecado de outra pessoa. Cada humano será julgado segundo as suas 

obras, e não segundo as obras de Adão. 

 

A justiça verdadeira é dar a cada o que é seu. No caso 

espiritual, cada pessoa tem suas próprias desobediências, e 

consequentes pecados.  

 

Os nossos próprios pecados É o “nosso patrimônio negativo”, 

é o que DEVEMOS A DEUS. Ninguém deve o pecado cometido por Adão 

e Eva, exceto eles mesmos. 

 

Lembrando o ensino bíblico o qual nos diz que os pecados dos 

servos de Jesus foram pagos pelo sangue do cordeiro de Deus. Por 

isso, o corpo de Cristo não entrará em juízo por causa de pecados, 

juízo para condenação. Visto que, nossos pecados já foram pagos. 

O Senhor Jesus recebeu o juízo de morte por causa dos nossos 

pecados. 

 

O julgamento dos servos, no tribunal de Cristo, será um 

julgamento para concessão de galardões, e não um juízo para 

condenação.  

 

Os servos não entrarão em juízo para condenação tendo em 

vista que é DEUS QUEM NOS JUSTIFICA, através do sangue do cordeiro 

de Deus – sangue de Jesus. 

 

FUNDAMENTO BÍBLICO DEMONSTRANDO QUE DEUS, por ser justo, TRATA 

CADA PESSOA SEGUNDO AS SUAS PRÓPRIAS OBRAS. Portanto, não irá 

cobrar o pecado de Adão de outras pessoas: 

 

 SALMOS 145:17 Justo é o SENHOR em todos os seus caminhos, e santo em 

todas as suas obras; 

 DANIEL 9:14 Por isso o SENHOR vigiou sobre o mal, e o trouxe sobre nós; 

porque justo é o SENHOR, nosso Deus, em todas as suas obras, que fez, 

pois não obedecemos à sua voz; 
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 OSEIAS 4:9 Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote; e castigá-lo-ei 

segundo os seus caminhos, e dar-lhe-ei a recompensa das suas obras; 

 OSEIAS 7:2 E não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade; 

agora, pois, os cercam as suas obras; diante da minha face estão; 

 OSEIAS 12:2 O SENHOR também com Judá tem contenda, e castigará Jacó 

segundo os seus caminhos; segundo as suas obras o recompensará; 

 MATEUS 16:17 Porque o Filho do homem virá na glória de seu Pai, com os seus 

anjos; e então dará a cada um segundo as suas obras; 

 ROMANOS 2:6 O qual recompensará cada um segundo as 

suas obras; ... 

 APOCALIPSE 20:12 E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de 

Deus, e abriram-se os livros; e abriu-se outro livro, que é o da vida. E “os mortos” 

foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, “segundo 

as suas obras”. 

 APOCALIPSE 20:13 E deu o mar os mortos que nele havia; e a morte e o lago de 

fogo deram os mortos que neles havia; e foram julgados cada um 

segundo as suas obras. 

Adiante... 

A bíblia ensina que o homem jaz no maligno, isso significa 

que o homem está morto espiritualmente.  

A bíblia não ensina que o homem estaria totalmente morto, 
não diz que estaria totalmente morto o corpo, o Espírito, e a 

alma do homem.  

Se o homem estivesse totalmente morto não haveria humanos na 

terra. Tudo seria um grande cemitério, um vale de ossos secos, e 

com o passar do tempo nem ossos existiriam.  

Não podemos mistura a vida e a morte física com a 

vida e a morte do espírito do homem.  
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O corpo, a alma e o espírito do homem são coisas diferentes. 

Cada componente do homem tem qualidades, origens e finalidades 

diferentes, embora um corpo, uma alma e um espírito formem um 

ser único: “Um ser humano”. 

O que ocorre com uma parte componente do homem não 

necessária, e imediatamente, ocorrerá com as outras partes 

componentes deste homem.  

Uma pessoa pode estar espiritualmente viva, salva por Jesus 

e poderá vir a ter uma morte do corpo, o fim da vida biológica, 

fim da alma.  

A morte do corpo e da alma, (biológica), é o fim da vida 

terrena, é a primeira morte que o homem, com poucas exceções, 

passará.  

A morte do espírito do homem é a condenação ao lago de fogo. 

Essa é a segunda morte que o homem, que o espírito do homem, 

poderá vir a sofrer se não viver a salvação ofertada por Jesus.  

A morte do espírito do homem não é automaticamente 

transmitida para o corpo e alma desta pessoa. Uma pessoa 

saudável, com o seu corpo/alma em perfeito funcionamento, pode 

estar espiritualmente morta por viver praticando iniquidades. 

Portanto, se o termo bíblico: “a alma que pecar morrerá” 

estivesse significando morte da alma biológica, fim da vida no 

corpo físico, não teríamos uma só pessoa viva, pois todos os 

humanos pecam.  

O significado de “a alma que pecar morrerá” é no sentido de 

morte do “Espírito do homem, morte espiritual”. Pois, o pecado é 

praticado pelo corpo vivo, pelo corpo com alma, e o espírito que 

estar neste corpo responde pelos atos pecaminosos praticados, 

enquanto esse espírito estava no corpo com vida biológica.162  

Enquanto o Espírito do homem estar no tabernáculo terreno,163 

o espírito deste homem responde pelos pecados que forem cometidos 

pelo corpo com alma/vida biológica...  

                                                           

162 II CORÍNTIOS 5:10 “Porque teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Ali cada um receberá o que mereceu, 

conforme o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava no corpo.”  

163 II PEDRO 1:13 E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo,... 
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FUNDAMENTO BÍBLICO FALANDO DE MORTE ESPIRITUAL, DEPRAVAÇÃO 

ESPIRITUAL do homem: 

 EFÉSIOS 2:1,2 E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e 

pecados, 2 Em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, 

segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da 

desobediência; 

 EFÉSIOS 5:14... Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, 

e Cristo te esclarecerá;  

 

Continuando a explicação, através de tipologias 

bíblicas, para cientificarmos que ninguém nasce com 

pecado alheio... 

A BÍBLIA ensina QUE: “Os homens são como as 

árvores”... 164 
 

Sabemos que nenhuma árvore nasce trazendo consigo o seu 

fruto. Nenhum pé de milho nasce com sua espiga. Igualmente, 

nenhum pé de abacate, manga, pé de uva, etc., já nasceriam com 

seus frutos dependurados nelas.  

 

Toda ÁRVORE DEPOIS QUE CRESCE, NO TEMPO CERTO, SE TUDO 

OCORRER conforme com a sua própria NATUREZA, IRÁ PRODUZIR O FRUTO 

QUE HERDOU geneticamente DE SEUS PAIS.  

 

Só isso já nos desperta para entendermos que o homem, como 

as árvores não poderiam NASCER “COM” o seu fruto natural, com o 

pecado “dependurando” em seu espírito.  

 

O PRODUTO NATURAL DO HOMEM, um dos frutos que virá a produzir 

POR NATUREZA, no caso dos humanos é o pecado.  

                                                           
164 O HOMEM É TIPIFICADO NA BÍBLIA COMO ÁRVORE.  

 ISAÍAS 40:6-7 Uma voz diz: Clama; e alguém disse: Que hei de clamar? Toda a carne é erva e toda a sua 

beleza como a flor do campo. 7 Seca-se a erva, e cai a flor, soprando nela o Espírito do SENHOR. Na 

verdade o povo é erva; 

 LUCAS 23:31 Porque, se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? 
 
Para mais detalhes sobre tipificação lei nosso trabalho: “A BÍBLIA ALÉM DA LETRA”. 
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Todo homem ao crescer, e despertar a razão, irá pecar, irá 

produzir o fruto chamado pecado, que é da sua natureza racional.  

 

Todos nós herdamos de Adão a capacidade de desobedecer a 

Deus, por causa da racionalidade. Todo ser humano irá PECAR, ao 

deixar a inocência, ao adquirir a consciência. Com o despertar 

da razão surge a oportunidade de exercer a livre escolha do que 

fazer, ou não fazer. 

 

As doutrinas ERRÔNEAS sobre o pecado “original”, chamado por 

muitos, de “total depravação” é DE FATO A ORIGEM da maioria das 

confusões e heresias teológicas, antigas e atuais. 

 

A maioria das discrepâncias teológicas com a bíblia tem como 

pano de fundo a absurda teoria do pecado original a teoria 

teológica chamada por muitos protestantes de total depravação.  

 

Esse erro teológico se multiplicou em emaranhadas teses 

humanas, e se enraizaram em todo o cristianismo, principalmente, 

entre os católicos e protestantes.  

 

Muitos filósofos religiosos fatiaram a bíblia com ensinos os 

quais servem somente aos propósitos do adversário, de matar, 

roubar e destruir servos do Senhor. 

 

Todas essas teorias são vacilantes e, frequentemente, 

contraditórias. Às vezes até mesmo aquilo que afirmam numa de 

suas teses é desdito “internamente” noutras teses, do mesmo 

seguimento teológico.  

 

Isso ocorre porque os defensores dessas teologias 

desrespeitaram a bíblia como unidade, e se apoiaram em versículos 

os quais, evidentemente, dizem menos do que a bíblia toda.  

 

As sagradas escrituras apresentam um projeto único para 

salvação do homem. 

 

A bíblia diz que nascemos “EM” pecado. Isso significa que 

NASCEU “UM PECADOR”, nasceu alguém que irá produzir pecado. Ela 

NÃO diz que nascemos “COM” pecado.  
 

Isso é muito significativo, pois “em pecado” não significa 

que já temos pecados ao nascer, mas que o homem tem dentro de 
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seu “DNA”, dentro da sua própria natureza existencial, a 

capacidade de obedecer e desobedecer a Deus, a aptidão de viver 

suas próprias escolhas racionais. 

 

Nascer “em pecado" é um fato que distinguirá esse “nascituro” 

dos demais seres nascidos neste mundo. Posto que, dos nascidos 

na terra, somente os humanos cometem pecado, desobedecem a Deus.  

 

Nascer “em” pecado é uma marcação própria da carne do homem, 

é uma marca distintiva, e existente somente no homem.  

 

Nenhum outro ser ‘NASCIDO NESTE MUNDO’ poderá pecar à 

semelhança do homem. Dos seres deste mundo somente o homem, (só 

a carne e o sangue do homem), por ter nascido “em pecado”, por 

ter racionalidade, carrega uma potencial capacidade de pecar, 

temos a aptidão para desobedecer a Deus. 

 

Vamos olhar outros tipos de “árvores” deste mundo, 

para exemplificar e entendemos mais facilmente a questão 

de nascer “em” pecado.  
 

Cada ser deste mundo traz consigo, em seu DNA, a semente, o 

gene, a natureza de onde veio. Cada ser vivo tem no DNA o registro 

da sua origem natural, qual a sua filiação, de onde é originário, 

isto é: Cada ser, criado por Deus, traz o registro do tipo de 

“espécime” ao qual esse elemento pertence originariamente.  

 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTÍSSIMA: O cuidado que se 

deve ter com o termo nascer “em”, relacionado 

com o ser humano, é que coexistem DUAS NATUREZAS 

existenciais, duas fontes originárias dentro de 

cada homem, a saber: A natureza BIOLÓGICA – vinda do 
DNA de Adão, E A natureza ESPIRITUAL – vinda de Deus, 

vinda através do espírito que cada um recebeu de Deus.  

 

PORTANTO, O HOMEM TEM DOIS TIPOS DE NASCER “EM” um 

terreno e um espiritual.  

 

Os humanos têm uma origem natural vinda da carne, 

originária dos pais biológicos – o corpo e a alma 
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biológica, e outra composição a qual é procedente de 

Deus – o espírito que o homem tem dentro de seu corpo. 
 

O que nasce em pecado é a natureza biológica, é a capacidade 

natural/racional da carne a qual cria oposições ao que é do reino 

espiritual.  

 

A carne naturalmente se opõe ao reino espiritual de Deus.165 

A oposição se deve a razão/racionalidade livre a qual capacita o 

homem a praticar desobediências a Deus. 

 

Quanto à natureza espiritual do homem, o ESPÍRITO 

do homem, tem um nascer “em” vindo de DEUS. Por isso o 

espírito do homem não nasce COM PECADO DE SEUS PAIS, 

nem tem natureza PECADORA, POIS O PAI DOS ESPÍRITOS É 

DEUS, E DEUS NÃO TEM, NEM TRANSMITE, PECADO PARA 

NINGUÉM.  
 

O espírito do homem não é produto de geração genética, nem 

o pecado tem natureza biológica. 

  

Portanto, todo homem, enquanto “carne”, virá a pecar e a 

morrer, a semelhança de nossos pais biológicos.  

 

Por sua vez, os humanos enquanto um ser com espírito irá 

existir eternamente, em comunhão com Deus, se foi salvo por 

Jesus, ou durará eternamente no lago de fogo, sem Deus, caso não 

tenha vivido a salvação ofertada por Jesus, enquanto estava no 

corpo terreno. 

 

Reforçando: Não nascemos com pecado porque pecado, uma vez 

cometido através do corpo, ficará retido no espírito daquele 

homem que pecou, e não no DNA humano.  

 

Além disso, o espírito do homem vem direto do Pai de todos 

os espíritos, e Deus não tem, por natureza, pecado algum para 

transmitir para seus espíritos filhos.  

 

                                                           
165 GÁLATAS 5:17 Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne; e estes se opõem um ao outro, para 

que não façais o que quereis. 
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Nosso Pai dos espíritos é essência viva e sem pecado. Ele 

não nos deu um espírito contaminado com pecado, mas puro, vivo, 

santo e apto para estar junto de Deus, por isso é que o reino de 

Deus pertence às criancinhas. Elas ainda não têm pecado. Estão 

sem a mácula de pecado a impedi-las de estarem no reino das 

coisas santas do Senhor. 

 

Pois bem, repassando, O SIGNIFICADO DE NASCER “EM”: Cada ser 

tem um uma “natureza”, é “natural de tal lugar” de onde veio seus 

pais. Temos dois pais. Um que nos concedeu a natureza biológica, 

(carne e sangue), e outro que nos concedeu a natureza espiritual, 

(o espírito).  

 

A carne humana nasce com a natureza racional e mortal. Por 

sua partem, o homem recebe, de Deus, um espírito com a natureza 

eterna e sem pecado.  

 

Assim é que, as duas naturezas coabitantes dentro de um 

humano trazem o nascer “em” de nossos “pais terreno e celestial”. 

Trazemos a origem natural biológica – terrena, finita, mortal, 

racional e pecadora. Também temos a origem espiritual, santa, 

celestial, infinita/imortal – no sentido de existência eterna. 

 

Para clarear um pouco mais a questão do “nascer em”, a 
título de exemplo: Nenhum equino produz suíno, nenhum bovino 

produz canino, nenhum centeio produz mamão, nenhum abacateiro 

produz limão, nenhum macaco produz humano, e vice-versa, todos 

têm origens diferentes, por isso reproduzem indivíduos distintos, 

cada espécie de ser vivo tem um nascer “em” “conforme a sua 

espécie”,166 etc.  

 

Como modelo, vejamos o nascimento de um pé de limão: Ele 

ainda não tem o fruto, o limão, mas ao crescer e desenvolver irá 

produzir o seu fruto natural, o limão. Se produzir limão fosse 

                                                           
166 GÊNESIS 1:11,12,21,24,25 E disse Deus: Produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto 

segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra; e assim foi. 12 E a terra produziu erva, erva dando semente 

conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie; e viu Deus que era bom. 21 

Deus criou as grandes baleias, e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas 

espécies; e toda a ave de asas conforme a sua espécie; e viu Deus que era bom. 24 E disse Deus: Produza a terra alma 

vivente conforme a sua espécie; gado, e répteis e feras da terra conforme a sua espécie; e assim foi. 25 E fez Deus as feras 

da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie; e viu 

Deus que era bom. 
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gerar pecado PODERÍAMOS DIZER QUE O LIMÃO NASCERIA, naturalmente, 

EM PECADO.  

 

Pois bem, o Limão nasce naturalmente em limão, a laranja 

nasce naturalmente em laranja, o bovino por natureza nasce “em” 

bovino, etc., e os homens nascem, naturalmente, de humanos, de 

seres racionais dotados da capacidade de desobedecer a Deus, 

habilitação que leva a pecar. 

 

 Somos capazes de produzir, além de filhos biológicos, um 

filho espiritual “negativo” chamado de 

pecado/impiedade/desobediência, por causa da capacidade 

racional.  

 

Desta forma, vemos que cada TIPO DE ÁRVORE nasce naturalmente 

capacitado a produzir o fruto que lhe é próprio.  

 

CADA ARVORE PRODUZ O SEU FRUTO natural, produz o tipo de 

fruto que ela CARREGA registrado dentro dela. Cada arvore recebeu 

por herança genética todas as informações de sua origem, 

inclusive o tipo de fruto que irá produzir, SEGUNDO A SUA origem 

natural, que recebeu de seus ancestrais. 

 

Assim, somente o limão produz “limão”, por ter nascido 

limoeiro, da mesma forma que somente o homem produzirá pecado, 

por ter nascido RACIONAL/PECADOR, por ter nascido “em pecado”, 

por ser herdeiro genético 167 do Pai-Adão, um “racional/ pecador”.  

 

Por outro lado, pecado é principalmente ato de desobediência 

VOLUNTÁRIA.  

 

Vejamos o caso das crianças, para aprofundarmos o 

entendimento sobre nascer “em”: 
 

Como sabemos uma criança, (criancinha que ainda não entende o certo 

e o errado), NÃO PODE OBEDECER NEM DESOBEDECER à coisa alguma, 

                                                           
167 IMPORTANTE: Estamos falando de genética, de gene, de DNA, mas quando se fala de pecado O 
DNA NÃO ENTRA NESTA QUESTÃO.  
 

Portanto, entenda que estamos falando de genética, apenas, para fins didáticos, 
exemplificativo, NO TOCANTE A PECADOS. Pois, pecado é algo espiritual e não pode ser 
transmitido via DNA. Pecado cada um tem o seu quando desobedece a Deus.  

 
O mais próximo que o homem chega de uma retransmissão, no que pertence a pecados, é a 

transmissão da racionalidade, da razão, a qual, uma vez despertada no individuo, dará a ele 
a capacidade de escolher obedecer a Deus, ou DESOBEDECER A DEUS É AI SIM PRODUZIR O PECADO. 
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pois não discerne coisa alguma. Ela não tem como “escolher” fazer 

alguma coisa certa, nem tem como escolher cometer algo errado.  

 

Uma tenra criancinha ainda age de forma mecânico-biológica, 

por impulsos meramente biológicos. 

 

Uma criança não age fundada em escolhas lógico-racionais. 

Uma criancinha não escolhe o que vai fazer.  

 

O que um bebê faz ao nascer, e por algum “tempo” depois de 

nascido, é reflexo de comandos biológicos. O que um recém-nascido 

faz, ou deixa de fazer, não é fruto de raciocínio, de escolhas 

logica-racional do que é certo, ou errado.  

 

Um nenê ainda não tem consciência de si mesma, não tem noção 

do mundo, pior ainda, nada conhece sobre reino espiritual, e 

consequentemente, nada sabe sobre Deus.  

 

Uma criança chega ao mundo sem nada “querer”, e sem nada 

“saber” sobre regras morais terrenas, ou leis espirituais 

celestiais. 

 

A questão do pecado está focada, desde o início, desde ADÃO 

E EVA, na capacidade de escolher obedecer, ou não obedecer, a 

Deus. 

  

O pecado sempre envolveu a livre competência para “OBEDECER”, 

OU “DESOBEDECER”, a palavra dada por Deus.  

 

Para Adão e Eva pecarem, eles optaram por dar ouvido ao 

adversário. Eles preferiram não ATENDER A VONTADE DE DEUS.  

 

Jesus disse certa vez que o céu é para as crianças. Disse 

que os adultos deveriam ser como crianças se quisessem ir para o 

céu.  

 

Quem vai para o céu não vai com pecados. A salvação é 

exatamente a libertação do homem de seus pecados.  

 

O céu NÃO É PARA QUEM TEM PECADOS. ENFATIZAR isso é 

importante porque Jesus disse que o céu PERTENCE às crianças.  
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Com isso FICA CLARO que uma criancinha, (criança ainda 

inocente), NÃO TEM PECADO, SENÃO o céu não seria das crianças. 

Portanto, criancinha não nasce carregando o pedado DE ADÃO.  

 

FUNDAMENTO DEMONSTRANDO QUE O CÉU É DAS CRIANÇAS: 
 

 MATEUS 19:14 Jesus, porém, disse: Deixai os meninos, e não os 

estorveis de vir a mim; porque dos tais é o reino dos céus; 

 MARCOS 10:15 Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de 

Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele; 

 LUCAS 18:16,17 Mas Jesus, chamando-os para si, disse: Deixai vir a mim 

os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. 

17 Em verdade vos digo que, qualquer que não receber o reino de Deus como 

menino, não entrará nele. 

 

Lembramo-nos que para alguém ir para o céu deverá estar 

escrito o nome dessa pessoa no livro da vida.  

 

Como disse Jesus que o reino de Deus é das crianças, sabemos 

que os nomes das crianças estão escritos no livro da 

vida.  
 

O nome de uma pessoa somente é riscado do livro da 

vida quando essa pessoa peca, ao deixar de ser 

“inocente/infante”.  

 

O nome será novamente reescrito no livro da vida 

através da aceitação da salvação, ofertada através da 

fé no sacrifício de sangue de Jesus.  
 

Muito importa saber o que foi dito no parágrafo anterior 

porque Deus disse que riscará o nome de um homem do livro da vida 

se esse homem pecar.  
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Assim, sabemos que uma criança NÃO nascesse “com” pecado. Se 

nascesse com pecado o nome das criancinhas não estaria escrito 

no livro dos pertencentes ao reino de Deus.  

 

Se os humanos trouxessem pecado ao nascer, o reino de Deus 

não pertenceria a nenhuma criança, pois elas teriam o pecado 

“original”, e quem tem pecado seu nome foi riscado do livro da 

vida.  

 

Se uma criancinha tivesse nascido com pecado, evidentemente, 

o nome dela não estaria escrito no livro dos vivos. Posto que, 

no livro da vida, não consta nome de quem tenha pecado, porque o 

pecado mata o pecador, e quem está morto espiritualmente tem seu 

nome riscado do livro dos vivos.  

 

A condição apresentada por Deus para alguém pertencer ao 

reino de Deus é não ter pecado/morte, e sim ter a vida eterna 

recebida pela graça de Jesus.  

 

Jesus morreu para apagar os nossos pecados. Assim, os servos 

salvos e, DENTRE ELES, as criancinhas pertencem ao reino dos 

vivos por não terem pecados. 

 

FUNDAMENTO SOBRE DEUS RISCAR O NOME DE QUEM PECA DO 

LIVRO DA VIDA. Se criança nascesse com pecado de Adão, 

já teria o nome riscado do livro da vida: 

 

 ÊXODO 32:30-33 E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: Vós 

cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao SENHOR; porventura farei 

propiciação por vosso pecado. 31 Assim tornou-se Moisés ao SENHOR, e disse: 

Ora, este povo cometeu grande pecado fazendo para si deuses de ouro. 32 Agora, 

pois, perdoa o seu pecado, se não, risca-me, peço-te, do teu livro, que tens escrito. 

33 Então disse o SENHOR a Moisés: Aquele que pecar contra 

mim, a esse riscarei do meu livro. 
 

Pois bem, há aqueles que ensinam o batismo de crianças para 

lavar o pecado de Adão. Isso é mais um erro fundado na teologia 

da transmissão do pecado de Adão para todos os humanos.  

Vamos avaliar um pouco a heresia do batismo de quem não tem 

como se arrepender, nem como crer. Visto que não tem 
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discernimento, nem racionalidade alguma, para entender o ato de 

Jesus na cruz, nem o batismo de arrependimento. Isso mesmo, 

batismo é para quem tem livre-arbítrio E USANDO da liberdade 

racional de ação, CRÊ, SE ARREPENDE, e deseja ser batizado.  

SE BATISMO NAS ÁGUAS, de crianças, e de adultos, lavasse 

pecados, tirasse o pecado de Adão, ou outro pecado, se isso 

existisse, então, quem fosse batizado nas águas não MORRERIA. 

Pois, uma vez removida à causa da morte, no caso, o pecado 

original, não haveria mais o efeito morte gerado apenas pelo 

pecado de Adão, agora eliminado pelo batismo... 

Os defensores da transmissão do pecado de Adão batizam 

crianças inocentes por acharem que crianças sem batismo nas águas 

não teriam salvação.  

Praticam o erro de batizarem crianças por não terem alcançado 

o que é o batismo nas águas. Batismo nas águas é uma ordenança 

simbólica. O batismo não salva um pecador, nem lava pecado de 

ninguém.  

Batismo nas águas é um mandamento de Jesus. O batismo é algo 

material, tipológico, com sentido profético ligado, sobretudo, à 

morte da carne e o ressuscitar do espírito dos servos, quando 

Jesus vier buscar o seu povo. (Leia Romanos 6).  

SE ÁGUA BATISMAL LAVASSE PECADO ENTÃO FILHOS DE CRENTES NÃO 

TERIAM PECADO, POIS os pecados de seus pais, incluindo aí, o 

pecado de Adão, teriam sido lavados, e não poderiam mais ser 

retransmitido para seus filhos. Porque, somente transmitimos 

aquilo que temos, e se batismo eliminasse pecado, uma vez que 

fossemos batizados não teríamos mais tal pecado de Adão para 

retransmitir... 

Como se vê, muitos teólogos defensores do pecado transmitidos 

hereditariamente se batizaram para lavar o pecado que teriam 

recebido de Adão, e, mesmo assim, seus filhos precisam ser, 

TAMBÉM, batizados para se livrarem do mesmo pecado de Adão.  

Se os pais pudessem retransmitir o pecado de Adão para seus 

filhos também poderiam retransmitir os seus próprios pecados para 

seus descendentes e não apenas o pecado de Adão seria 

retransmitido. É para esse absurdo, sem base bíblica, que o dogma 

da transmissão de pecado de pai para filho, desde Adão, leva o 

crente.  



ELEIÇÃO, PREDESTINAÇÃO, GRAÇA, FÉ, TOTAL DEPRAVAÇÃO ETC. 

 

180 
ARQUIVO: ESTUDANDO A ELEIÇÃO  A PREDESTINAÇÃO E OUTROS ASSUNTOS 

PÁGINA: WWW.REVELACAODABIBLIA.COM.BR E-MAIL: REVELACAODABIBLIA@GMAIL.COM 

Cópia de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 13:02:02. 

Enfatizamos: “não existe retransmissão de pecado de Adão, 

nem pecado algum, entre humanos, essa teoria de pecado original, 

e batismo de crianças para lavar pecado de Adão, é pura 

invencionice teológica”. 

O que lava o crente-servo é a água da palavra de Deus. Ela 

nos dá uma nova vida, segundo a palavra de Deus. 168 Por isso, o 

crente deve continuar vivendo a palavra de Deus por toda a sua 

vida terrena, deverá continuar lavando-se dos seus pecados ao 

viver a palavra de Deus. O crente não deve viver apenas o ato 

simbólico do batismo, mas deve ter todo o seu viver fundado na 

bíblia. 

O Espírito Santo também nos lava santificando o espírito do 

homem de todos os pecados outrora praticados através do corpo 

humano.169 

Outro erro de muitos teólogos defensores do pecado original 

é achar que o pecado de Adão é transmitido pelo ato sexual dos 

pais de uma pessoa. Entretanto, não há transmissão de pecados de 

pais para filhos, nem pelo ato sexual, nem por outro meio.  

O que os pais transmitem de si e de seus ancestrais, para 

seus descendentes, é a vida biológica e a genética que irá definir 

o corpo físico e alma/vida biológica.  

A verdade é que com o pecado de Adão, todos os que dele 

descendem, se tornaram sujeito a morrer, não por ter o “próprio 

pecado de Adão”, mas por ter a mortalidade, a temporalidade, 

adquirida pelo pai de todos os homens, e transmitida a nós, 

hereditariamente. 

NÃO HÁ COMO DIZER QUE o mundo é constituído de “natimortos” 

– de pessoas nascidas mortas.  

                                                           
168 AGUA BATISMAL NÃO LAVA COISA ALGUMA, SE MUITO MOLHA. O QUE LAVA O CORPO/ALMA/E ESPÍRITO 
DO HOMEM É A PALAVRA E O ESPÍRITO SANTO DE DEUS: 

 
 EFÉSIOS 5:26 Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra; 

 
169 O ESPÍRITO SANTO DE JESUS também lava o corpo/alma/espírito do homem: 

 

 I JOÃO 1:7... O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado; 

 

 TITO 3:5 Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou 

pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo.  
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Na verdade, todos chegam ao mundo com vida biológica, (exceto 

os natimortos), e com vida espiritual.  

Depois de nascidos ‘caminhamos’ para a morte espiritual – 

porque iremos pecar depois que instala a racionalidade.  

Também andamos para morte físico-biológica, se escaparmos da 

morte da alma enquanto somos jovens não escaparemos dela na 

velhice – porque somos seres mortais. 

Temos características naturais vindas desde Adão: Somos 

mortais e somos racionais-pecadores. SOMOS FILHOS DE ADÃO E EVA, 

seres racionais-pecadores e mortais. Somos descendentes de 

MORTAIS, por isso morremos.  

Trazemos na “genética” a capacidade de agir pela razão, vindo 

a pecar e a morrer espiritualmente.  

Somos naturalmente submetidos à natureza que recebemos dos 

nossos pais.  

O pecado não ocorre pelo fato de termos herdado o “próprio” 

pecado de Adão, mas por sermos filhos de “árvore/homem” que 

produz um fruto chamado de racionalidade a qual proporciona a 

ocorrência de desobediência à vontade de Deus.  

Como sabemos toda árvore produz o fruto que lhe é 

próprio/natural. Um dos frutos naturais do homem é a 

razão/racionalidade a qual potencializa a pratica de pecados. 

Nenhuma árvore nasce trazendo dependurado consigo o seu 

fruto. O fruto irá nascer no tempo próprio.  

Ninguém nasce “com” pecado de Adão, mas todos irão 

cometer os seus próprios pecados, pois o pecado é UM fruto 
natural/racional produzido pelo homem. A razão leva a 

desobediência. Quando desobedecermos nasce o nosso pecado, 

produzimos o fruto próprio da natureza humana, a iniquidade.  

Deus deixou que todos os humanos herdassem a natureza 

RACIONAL e desobediente de Adão NÃO PORQUE TODOS JÁ NASCERIAM 

COM o PECADO de Adão, mas para com todos usar de misericórdia.  

Cada um responde pelo seu próprio pecado, e não pelo pecado 

de Adão, nem de outro homem qualquer.  

Não há uma transmissão do pecado de Adão, nem dos demais 

pais, para seus filhos.  
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O que a humanidade herdou do Pai Adão foi o juízo de também 

sermos feitos tais quais os nossos pais. Somos mortais por sermos 

filhos de mortais, e somos pecadores por sermos filhos seres 

RACIONAIS. Pecamos porque através do exercício do livre-arbítrio, 

escolhemos, muitas vezes, fazer o que desagrada ao Senhor Deus.  

Por causa da desobediência de Adão todos nós fomos feitos 

mortais. Também herdamos a racionalidade com a qual escolhemos 

muitas vezes desobedecer ao Senhor. Deus fez isso para que Ele 

pudesse demonstrar a ABUNDANTE GRAÇA DE JESUS sobre os muitos 

pecados de todos os homens. 

FUNDAMENTO BÍBLICO EXPLICANDO os MOTIVOS DE TODOS 

ESTAREM DEBAIXO DE UMA NATUREZA DESOBEDIENTE A DEUS: 

 ROMANOS 11:32 Porque Deus encerrou a todos 

debaixo da desobediência, para com todos 

usar de misericórdia.  

 

 ROMANOS 5:16-21 E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. 

Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom 

gratuito veio de muitas ofensas para justificação. 17 Porque, se pela ofensa de 

um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da 

graça, e do dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. 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 justificação de vida. 19 Porque, como pela desobediência de um só 

homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, 

muitos serão feitos justos.  
 

A bíblia fala claramente que NÃO TEMOS O PECADO DE ADÃO. 

Não há, portanto, pecado originário, hereditário, herdado de 

Adão.  

FUNDAMENTO BÍBLICO FALANDO SOBRE NÃO TEMOS O PECADO DE ADÃO: 

 ROMANOS 5:14 No entanto, a morte reinou desde Adão... Sobre aqueles que 

não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, ... 
 

Todos morrerão porque todos estão debaixo do reinado da 

morte. Todos os humanos morrerão. Quer tenham ou não tenham 
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pecados, como é o caso de criancinhas, e de débeis mentais os 

quais morrerão mesmo sem ter pecado. 

Ninguém é salvo sem a graça de Jesus. Ninguém vai até Deus 

sem o sangue de Jesus – o Deus de toda a graça.  

Dizer que não temos pecado ao nascer, ou por deficiência 

mental congênita, não é defender que o homem pode ser salvo sem 

a graça.  

Todos os salvos foram salvos pela misericordiosa graça de 

Jesus. Não existe algo no homem que possa dar acesso a Deus. O 

caminho para o homem ir até Deus é o sangue do cordeiro de Deus. 

O fato de uma criancinha não ter pecado não deve induzir a 

ninguém a ACHAR que o homem tem condições de permanecer sem 

pecado depois que sair da inocência/infância. Ninguém tem poder 

em si mesmo para permanecer inocente, e sem pecado, depois que a 

consciência, a razão é despertada. 

A salvação de TODOS, inclusive das criancinhas, é pela graça 

de Deus. Ele elegeu a TODOS para salvação SEM TERMOS MÉRITO 

ALGUM. Deus usa de misericórdia para com todos os homens. 

Portanto, as criancinhas, e também os débeis mentais, SÃO 

SALVOS POR GRAÇA, são salvos por Jesus, e não por mérito, ou 

ausência de pecados.  

Ninguém é inimigo, ou contra a graça, por enxergar, pela 

bíblia, que o reino de Deus pertence às criancinhas.  

A salvação de crianças, e de débeis mentais por nascimento, 

sem nem necessitar crer, sem receber a fé, é uma exaltação à 

poderosa graça de Jesus. Perceber a existência desse tipo de 

salvação é entender que Deus salva o homem por sua infinita 

graça, por Jesus, e nunca por qualquer outro meio, ou motivação.  

Como diz a bíblia, Deus guardou A TODOS, DEBAIXO DO PECADO 

PARA COM TODOS SER MISERICORDIOSO/GRACIOSO.170 No “todo” que Deus 

                                                           
170 A SALVAÇÃO É SEMPRE POR GRAÇA. O FATO DE UMA CRIANÇA, OU de UM DÉBIL MENTAL desde o 

nascimento, SER SALVO SEM ACEITAR A SALVAÇÃO VALORIZA A GRAÇA DE JESUS. Pois todos têm a 

natureza racional/pecadora herdada de Adão, mas pela graça, o Senhor não leva a origem do 

pecador em consideração.  

Deus deixou todos os humanos debaixo do pecado, por isso se alguém não morreu quando 

criancinha, ou se tiver deixado a sua debilidade mental certamente pecará. Entretanto, esse 

potencial pecaminoso não é suficiente para Deus imputar injustiça/pecado.  
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usa de misericórdia está, evidentemente, incluso todas as 

crianças, todos os inimputáveis, todos os seres humanos. 

Desse modo, mesmo que fosse possível alguém estar sem pecado, 

ainda existe uma natureza de “caído” da presença do Senhor Deus. 

Incide sobre todos os homens uma sentença de destituído da gloria 

de Deus, porque inevitavelmente todos pecam. 

Somente Deus pode novamente dar acesso, erguer, instituir 

novamente o homem, tornando a conceder o direito de estar na 

presença santa de Deus.  

A salvação do homem e a não salvação do homem não é apenas 

um fato decorrente de não ter pecados, ou de ter pecados, mas é 

uma questão de ter, ou não ter, o SALVADOR JESUS – a graça de 

Deus, o remidor dos nossos pecados.  

Noutras palavras, não ter pecado não é o mesmo que está 

salvo. Da mesma forma, o fato de alguém ter cometido pecado não 

é o mesmo que já ESTEJA CONDENADO, pois o sangue de Jesus nos 

purifica de todo pecado.  

Explicando: Quem não tem Jesus não tem salvação mesmo que 

fosse possível não ter pecados. Não ter a graça de Deus é não 

ter salvação. Se alguém recebeu o Senhor Jesus recebeu o perdão 

dos pecados, se alguém rejeitou a Jesus os pecados dessa pessoa 

permanecem fazendo a separação entre Deus e esse indivíduo. 

Quem tem o filho tem a vida, está salvo, mesmo que tenha 

cometido pecados, JESUS PAGOU TAIS PECADOS. Pois, os pecados de 

quem aceitou a salvação de Jesus são lavados/remidos pelo sangue 

de Jesus. 

Todos nós continuamos tendo a velha natureza pecadora, mas 

temos uma novidade de vida: Quando aceitamos a Jesus passamos a 

ter a vida, a justiça, a graça de Jesus a nos garantir a salvação.  

Jesus nos vincula a natureza celestial, ao sangue celestial, 

ao Espírito santo eterno, que nos faz povo de Deus.  

Nenhum humano age com justiça e santidade suficiente em si 

mesmo, para poder estar diante de Deus. 

                                                           
A justiça do Senhor leva em conta os atos, os frutos das ações de cada um. O Senhor não 

condena a expectativa de pecado. Ele desconsidera na condenação o potencial pecaminoso 

existente no homem, apenas julga e condena o próprio “ato” de pecado “efetivamente” 

praticado. 
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O que ocorre com os servos de Jesus é que a santidade e a 

justiça dos servos não vêm das obras humanas É DÁDIVA/DOM DE 

DEUS.171  

Alguém que é salvo é salvo POR JESUS O SALVADOR, seja 

criança, débil mental, ou adulto. Ninguém TEM EM SI MESMO MÉRITO 

para salvação. Deus salva por ser gracioso. O Senhor salva sempre 

através de JESUS, a graça de Deus.  

No ventre materno não é gerado um ser “com” pecado de Adão. 

É gerado um ser humano descendente de um racional-mortal. 

Portanto, é gerado alguém que irá pecar a semelhança de seu pai-

Adão.  

Um filho é da mesma natureza do seu pai. Em outras palavras: 

Todos os filhos deste mundo são da mesma espécie, da mesma 

natureza, da mesma “origem”, de seus pais.  

Não diríamos nem que nascer semelhante aos pais é 

uma maldição, um juízo. Nascer tal quais os pais é uma 

consequência da natural forma de se multiplicar, no 

reino das coisas deste mundo. Ser da mesma natureza dos 

pais biológicos é o modo de procriação das criaturas no 

reino terreno.  

Os humanos irão produzir seus próprios frutos/filhos 

conforme a natureza de nossos pais. Os seres humanos IRÃO 

PRODUZIR os filhos com a genética humana. Nesta genética está a 

raiz da racionalidade a qual conduz o homem a praticar pecados. 

O livre-arbítrio, um fruto da razão, conduz à produção da 

desobediência/do pecado.  

Por sua vez, a existência eterna do espírito do homem 

possibilita o registro dos pecados cometidos pelo corpo.  

O espírito do homem enquanto estiver no tabernáculo terreno 

responderá pelos pecados cometidos através do seu corpo físico.172  

                                                           
171 I CORÍNTIOS 1:30 Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e 

santificação, e redenção. 

 
172 O espírito do homem habita no corpo físico até a chegada da morte da alma. Então 
retornará para Deus, se salvo para bonanças, no TABERNÁCULO CELESTIAL. Se o espírito 
não estiver salvo irá para sofrimento eterno, primeiro no hades, e depois do 
tribunal de Cristo irão para o lago de fogo...: 

 
 II CORÍNTIOS 5:4... Os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados;...; 
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Os humanos, depois que crescem, irão produzir um tipo de 

filho especial cujo nome é desobediência/pecado. O pecado é o 

produto natural da razão, quando exercida fora da vontade de 

Deus.  

Os patriarcas da humanidade viviam num estado de inocência, 

e graça eterna, sem morte, nem pecado. Quando eles pecaram 

perderam/caíram desse estado de eternidade.  

Como consequência dos seus atos, eles adquiram uma natureza 

existencial mortal a qual não tinham até então. Passaram a 

conhecer o bem e o mal, e passaram a ter morte física.  

A natureza terrena/temporal proporciona a morte física do 

corpo e da alma biológica.  

Pois é, Adão não transmitiu, de forma alguma, o próprio 

pecado dele para todos os humanos. 

 Também não tem fundamento bíblico achar que o homem passará 

a agir com santidade e justiça absolutas depois que venha a 

aceitar a fé em Jesus.  

A velha natureza “deste corpo de morte” continua coexistindo 

com o novo nascido, com a nova natureza existencial eterna.  

Ensinar que o cristão não comete pecado está intimamente 

associado aos que acham que cristão genuíno não perde a salvação, 

não falham, ESTARIAM SALVOS PARA SEMPRE.173  

Adiante... 

O pecado de cada um deixaria de existir, e não haveria como 

haver o julgamento de pecados, se a iniquidade ficasse alojada 

no corpo, ou na alma, do homem, porque o corpo e a alma do homem 

deixarão de existir na sua totalidade, ao morrerem.  

Por terem deixado de existir, nem o corpo nem a alma do homem 

poderia receber coisa alguma depois da morte física, morte da 

alma-biológica.  

O espírito de cada pessoa é quem receberá os ônus e os bônus 

pelo que cada um fez enquanto estava no corpo carnal, vivendo 

                                                           
 

 II PEDRO 1:13 E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo,... 

 
173 MAIS DETALHES SOBRE PECADOS de crentes, LEIA O TRABALHO: “QUEM NAO TEM PECADO LANCE A 
PRIMEIRA PEDRA” 
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nesta terra, por ser o único elemento eterno existente nos 

humanos. 

FUNDAMENTO BÍBLICO ENSINANDO QUE O ESPÍRITO de cada 

pessoa é quem responderá, diante de Deus, PELAS OBRAS 

PRATICADAS por esta pessoa, enquanto estava no corpo 

biológico: 

 II CORÍNTIOS 5:10 “Porque teremos de comparecer diante do tribunal de 

Cristo. Ali cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou o mal que tiver 

feito enquanto estava no corpo.”  

A expressão: “enquanto estava no corpo”, está ensinando que 
dentro do corpo humano existe um elemento que irá comparecer 
diante do tribunal de Cristo.  

No corpo do homem, enquanto com vida, habitava nele a alma biológica e o 

ESPÍRITO do homem. A alma morre, tem fim e o espírito volta para Deus.  

O ESPÍRITO DO HOMEM é o componente humano que irá 

comparece diante do tribunal de Cristo, por ser a única parte do 

homem que existirá depois da morte do corpo/alma-vida-

biológica. 

Não seria justo que cada pessoa recebesse de Deus um espírito 

já condenado à morte por ter um registro do pecado de Adão e Eva.  

Cobrar de toda a humanidade o pecado de Adão/Eva seria um 

ato de cobrar no espírito dos filhos os pecados cometidos pelos 

pais destes filhos, e a BÍBLIA CLARAMENTE DIZ QUE DEUS NÃO FAZ 

esse tipo de injustiça. 

Cobrança de pecados em cadeia hereditária não existe, na 

bíblia. Nela é dito claramente que Deus dá a morte, (por existência 

de registro de pecado), apenas para a “pessoa” que pecar.    

Não há um único versículo na bíblia dizendo que Deus dá a 

morte a uma pessoa por causa dos pecados dos pais desta pessoa.  

Portanto, não há como existir o tal pecado original por 

cadeia hereditária, desde Adão até nós. 

Cada novo ser humano que nascer neste mundo recebe um 

espírito “novinho”, e sem nenhum registro de pecados anteriores.  
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Igualmente, não existe, na bíblia, uma transmissão 

hereditária do espírito de um pai para o Espírito de seu filho.  

Nem mesmo Deus toma do espírito dos pais para gerar o 

espírito dos filhos desses pais. Não existe versículo dizendo 

que DEUS TIRA DO ESPÍRITO DOS PAIS PARA CRIAR O ESPÍRITO DOS 

FILHOS. 

Se existisse por qualquer forma uma reprodução de espírito 

de pai para filho, haveria a possibilidade da transmissão de 

pecados dos espíritos dos pais para os espíritos dos seus filhos.  

Se houvesse geração de espírito a partir dos espíritos dos 

pais seria possível um filho receber uma porção do espírito de 

seus pais já contaminada com os pecados dos seus antepassados, 

por exemplo, com o pecado de Adão.  

É fato bíblico que cada ser humano recebe o seu próprio 

espírito diretamente de Deus.  

Não recebemos o espírito humano por uma multiplicação de 

espíritos, por criação derivada, a partir dos pais.  

Por tudo isso nós dizemos que é UM ERRO SECULAR, absurdo, A 

TEOLOGIA DO PECADO ORIGINAL DE ADÃO. Isso é uma heresia milenar 

desenvolvida no século II/III, da era cristã, dentro dos 

mosteiros da igreja secular.  

A FALTA DE VISÃO ESPIRITUAL da BÍBLIA, a FALTA DE 

DISCERNIMENTO do Espírito Santo, no tocante ao corpo, a alma e o 

espírito do homem é que levou muitos teólogos a terem, ou 

aderirem, a “visagem” teológica do tal pecado original de Adão, 

que seria transmitido entre os humanos hereditariamente. 

Essa “visagem” teológica NÃO FOI ESPIRITUALMENTE DISCERNIDA 

a luz dos ensinos da bíblia, por isso não foi adequadamente 

combatida, no meio cristão.  

Quem ousou discordar, como foi o caso de Pelagius,174 foi 

excomungado, e tido por herético.  

Estamos cientes que Pelagius apresentou heresias em seus 

ensinos, mas não por dizer que não existe o pecado original de 

                                                           
174 Pelágio foi um monge que viveu entre os anos 350 e 423?. Ele criou outras heresias ao 
combater o tal pecado de Adão. Por isso, não somos adeptos de Pelagius. 
 



ELEIÇÃO, PREDESTINAÇÃO, GRAÇA, FÉ, TOTAL DEPRAVAÇÃO ETC. 

 

189 
ARQUIVO: ESTUDANDO A ELEIÇÃO  A PREDESTINAÇÃO E OUTROS ASSUNTOS 

PÁGINA: WWW.REVELACAODABIBLIA.COM.BR E-MAIL: REVELACAODABIBLIA@GMAIL.COM 

Cópia de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 13:02:02. 

Adão. Ele não estava contra a bíblia quando disse que não existe 

a retransmissão do pecado de Adão entre humanos. 

Pelagius percebeu o erro teológico do ensino da 

“retransmissão” do pecado original de Adão. TODAVIA, Pelagius 

APRESENTOU OUTRAS HERESIAS ao COMBATER a heresia do ensino 

racional da retransmissão do tal pecado original.  

Pelagius errou ao ensinar que o homem tem condição de 

continuar puro por toda a vida, por opção e mera imitação de 

Jesus. Essa heresia pelagiana elimina a essencialidade da GRAÇA 

de Jesus para a salvação. Através das invencionices pelagiana 

ficou anulada a ação salvadora do sangue do Cordeiro de Deus, e 

criada a salvação por mérito e esforço humano. 

No entanto, Pelagius não estava errado em não encontrar, na 

bíblia, um amparo para o ensino do tal pecado original de Adão.  

Concordamos com a bíblia quando demonstra que não existe, 

nem existiu, a retransmissão do próprio pecado de Adão para toda 

a humanidade.  

A bíblia não tem fundamento para uma cobrança dos pecados 

dos pais nos filhos. Não existe um único versículo ensinado que 

os humanos herdaram o pecado de Adão, ou tenha recebido qualquer 

outro pecado por herança humana. 

Pelagius se perdeu dos ensinos da bíblia. Ele e muitos outros 

teólogos, em todos os tempos, tem errado ao achar que a salvação 

é uma questão de boas obras humanas.  

A boa obra para salvação do homem, diante de Deus, é a 

própria obra de Deus.175 A única boa obra para salvação é o sangue 

derramado no calvário pela graça de Jesus. Não há outro recurso 

pelo qual importa que sejamos salvos.  

Nem mesmo a possibilidade da inexistência de pecados, e 

existência de boas obras, da lei de Moisés, seria suficiente para 

salvar uma pessoa.  

Todos os homens sempre dependem da misericórdia e da graça 

de Deus para serem salvos. A salvação sempre foi por graça, antes 

da lei, durante a lei e atualmente no período da aliança do 

sangue de Jesus.  

                                                           
175 JOÃO 6:29 Jesus respondeu, e disse-lhes: A obra de Deus é esta: Que creiais naquele que ele enviou. 
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É verdade que a lei previa a salvação por obras, MAS a 

própria bíblia diz que nenhuma “carne” alcançou a salvação pelas 

obras da lei.  

A bíblia aponta a existência de salvos durante o período da 

lei. Isso no leva, a saber, que tais salvos foram salvos por 

GRAÇA e não pela lei, posto que a lei não salve ninguém. 

Apresentando mais motivos bíblicos atropelados por Pelagius, 

com sua teoria pela qual o homem pode se manter puro, e bom, 

apenas, por imitar as boas obras de Jesus:  

 Primeiro “princípio” ignorado por Pelagius: As nossas justiças são trapos 

de imundícies diante de Deus.176 QUANDO as nossas boas obras são 

aprovadas por Deus, elas são na verdade obras de Deus, e nós os 

instrumentos nas mãos de Deus, nesse caso, as obras são do Senhor;177  

 

 Outro “princípio” ignorado por Pelagius: Sem “derramamento de sangue de 

Jesus” não há remissão, não há o penhor, o preço do resgate da salvação do 

homem;178 

 

 OUTRO “princípio” atropelado por Pelagius: O Senhor Jesus é o único 

caminho que “vem ao Pai”. Não existe o atalho da bondade, da continência, 

humana para se chegar ao Pai.179 

Se fosse possível alguém está sem pecado e está sem Jesus, 

essa pessoa NÃO TERIA COMO CHEGAR diante de Deus, pois o novo e 

vivo caminho até Deus é O SANGUE DE JESUS.180  

Não há como está sem pecado, e está sem o sangue de Jesus, 

porque sem o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o 

homem continua com seus pecados, permanece debaixo do juízo de 

morte eterna.  

Deixando os erros de Pelagius, vamos em frente... 

                                                           
176 ISAÍAS 64:6 Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia; e todos 

nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. 
 
177 ISAÍAS 26:12 SENHOR, tu nos darás a paz, porque tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. 

178 HEBREUS 9:22 E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue; e sem derramamento de sangue não 

há remissão. 

 
179 JOÃO 14:6 Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por mim. 

 
180 HEBREUS 10:19-20 Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, 20 Pelo novo 

e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. 
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Reforçaremos o combate à retransmissão de pecados, para ninguém 

mais ter dúvida que essa heresia, de pecado retransmitido de pais para 

filhos, não tem fundamento algum na bíblia, é apenas um dogma com 

mais de 1.700 anos de existência no meio cristão, ... 

Quase todos não perceberam que a teologia do pecado original 

de Adão se tratava de uma heresia, um factoide teológico, que de 

tanto ser defendido e repetido, no meio cristão, é atualmente 

tido como uma verdade bíblica.  

Porque muitos cristãos creram que era uma verdade bíblica, 

a tal retransmissão do pecado de Adão, foi assimilada, defendida, 

e, por fim, rebatizada com o nome de “Total Depravação”, no meio 

das maiores linhagens cristãs protestantes.  

A teologia do pecado original de Adão não deveria ter 

recebido o nome de “Total Depravação”.  

Ela ficaria melhor se a chamássemos de “teologia totalmente 

DEPRAVADA”, ou “teologia totalmente morta”, totalmente sem 

fundamentos bíblicos reais e válidos. 

Tendo em vista que NÃO existe a retransmissão do pecado 

original de Adão, também não existe a tal “TOTAL DEPRAVAÇÃO”, 

por ser a mesma doidice teológica, com nome novo.  

A dita “total depravação” é apena um novo nome dado à velha 

heresia racional da tal “retransmissão do pecado original de 

Adão”.  

A excrescência do tal pecado de Adão foi artificialmente 

inventada nos mosteiros da igreja secular foi aceita, e 

renomeada, no meio evangélico em geral, com o nome de: “Total 

depravação”.  

Portanto, todas as ponderações demonstrando a inexistência 

de “retransmissão do pecado original de Adão” são válidas para 

defender inexistência da tal “total depravação”, e vice-versa, 

posto serem uma única heresia com dois nomes populares 

diferentes. 

Pois bem, para os pais transmitirem pecados hereditários, 

pecado de Adão, para seus filhos, eles precisariam, também, 

transmitir parte dos seus espíritos para dar existência ao novo 

Espírito, o espírito de seus descendentes.  
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Por outro lado, se os pais pudessem transmitir o pecado de 

Adão para seus filhos, poderiam também retransmitir os seus 

próprios pecados, e nunca apenas o pecado original. Com isso uma 

criancinha nasceria carregada com os pecados de todos os seus 

antepassados, inclusive o pecado de Adão.  

Convenhamos transmissão de pecados de quaisquer pais para 

seus descendentes não tem fundamento bíblico nenhum.  

A retransmissão de pecado entre pessoas é uma total aberração 

teológica, é mais uma doutrina de homem, ou de demônio, que vem 

sendo servida como alimento no meio cristão. 

Como é sabido, não existe na bíblia a possibilidade de um 

HUMANO GERAR UM ESPÍRITO. Não há versículo afirmando que o homem 

possa gerar um espírito. A matéria não gerar ser espiritual, algo 

passageiro não tem como gerar algo de natureza 

eterna/espiritual...  

Não há como alguém temporal, material, carnal, finito, gerar 

um espírito, que é um “elemento eterno”, imaterial e infinito.  

Não houve participação humana dos pais na geração dos 

espíritos de cada um de seus filhos.   

A bíblia informa que: O espírito do homem vem de Deus. O 

espírito de cada ser humano NÃO vem dos pais biológicos de 

ninguém. 

FUNDAMENTO BÍBLICO ENSINANDO QUE O ESPÍRITO DO 

HOMEM VEM DE DEUS: 

 ECLESIASTES 12:7... O espírito..., (do homem), Deus, que o 

deu; 

 ZACARIAS 12:1 ... Fala o SENHOR, ... Que forma o espírito do homem 

dentro dele. 

O espírito de cada ser humano vem direto de Deus, e vem com 

o “cronômetro contador” de pecados, “atuais e passados” zerados.  

Nenhuma pessoa recebe um espírito onde conste a anotação do 

pecado que foi cometido por Adão. Pois, os pecados de Adão foram 

anotados no livro referente a Adão, para serem cobrados somente 

do espírito de Adão.  
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Cada Espírito humano exclusivamente recebe uma escrituração 

dos pecados que cada pessoa praticou durante a vida terrena no 

corpo/alma desse vivente. Mesmo assim, a escrituração dos pecados 

de quem aceitou a Jesus como seu salvador, foi rasgado no calvário 

por Jesus. 

A SEGUIR CONFRONTAREMOS UM POUCO MAIS AS DOUTRINAS PELEGIANAS 

E SEMIPELAGIANAS COM A BÍBLIA. 

27. A SALVAÇÃO PELAGIANA E A SEMIPELAGIANA TÊM 
AMPARO BÍBLICO? 

RESPOSTA: Esses tipos de salvação NÃO existem nas sagradas 

escrituras.  

A salvação do homem pelas boas obras humanas, a moda 

pelagiana, não existe na bíblia.181 Ninguém teria como andar 

sozinho no caminho da vida, no processo de salvação. Não há como 

o homem entrar e permanecer no caminho da salvação, por seus 

próprios méritos.  

Jesus disse que Ele era o único caminho que leva o homem a 

Deus,182 portanto, não existe o caminhar até Deus por meio de 

obras humanas de imitação, ou de outro tipo de obra qualquer.  

Jesus ensinou que é impossível o homem “SE” salvar.183 Além 

disso, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados.  

                                                           
181 A salvação Pelagiana seria uma SALVAÇÃO INTEIRAMENTE POR CAPACIDADE, iniciativa e BOAS 
OBRAS HUMANAS, SEM A GRAÇA DE JESUS, isso não existe na bíblia.  
 

Não existe salvação do homem através do próprio homem. Também não existe salvação sem 
o derramamento do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado. Jesus é o caminho único que 
nos leva ao Pai. 
 

Concordamos com a bíblia quanto o homem nascer inocente, sem pecados anteriores.  
 
Não há base bíblica para dizer que o homem poderia permanecer puro por toda a vida, 

nem para dizer que o homem pode salvar a si próprio, apenas por imitar a Jesus. 
 
O homem sempre IRÁ PECAR depois que adquirir o despertar da consciência. Isso os 

ensinos de Pelágio não admitem, pois pregam que o homem poderia viver santo, por vontade 
própria, sem a graça de Deus, num estado de pureza e santidade, e isso não existe na bíblia. 

 
Dizemos que o homem nasce sem o pecado de “Adão”, mas com a natureza racional/pecadora 

de Adão a qual irá leva-lo a pecar, inevitavelmente, depois do despertar da razão. 
  

182 JOÃO 14:6 Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por mim. 

 
183 SALVAÇÃO É AÇÃO IMPOSSÍVEL POR OBRAS E RECURSOS HUMANOS: 
 

 MATEUS 19:25 Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá pois 

salvar-se? 26 E Jesus,..., disse-lhes: Aos homens é isso impossível,...; 
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As obras humanas com intensão de se salvar uma pessoa anulam 

o sacrifício de Jesus, anulam a obra do cordeiro de Deus, e não 

produz salvação.  

Por tudo isso, dizemos que a salvação apresentada por Pelágio 

e seus seguidores é uma heresia, um ensino contrário a bíblia. 

Por sua vez, uma salvação nos moldes semipelagiano, onde a 

salvação seria iniciada por ato exclusivo do homem,184 não tem 

fundamento bíblico, é mais uma invenção herética, racional. 

A salvação à moda semipelagiana estar errada, posto que, 

ninguém, por iniciativa própria, dar o primeiro passo em direção 

a Deus, sem que o Senhor antes o tenha induzido espiritualmente 

a andar para a salvação.  

Primeiro vemos a ação de Deus até pelo fato de todos os 

humanos terem nascido com “sede” de Deus, e nascerem eleitos, 

por Deus, para receber a salvação.  

A salvação é sempre iniciada,185 produzida e concluída por 

Deus. O que os humanos devem fazer é permitir a ação salvadora 

de Deus na vida do homem. 

Deus abriu a porta do céu, e disponibilizou o caminho da 

salvação, para todos. Agora, compete ao homem ENTRAR pela porta, 

e andar no caminho da vida eterna, através de Jesus.  

Deus não faz aquilo que o Senhor mesmo destinou ao homem 

para fazer. Deus NÃO OBRIGA A NINGUÉM A ENTRAR PELA PORTA, NEM A 

ANDAR NO novo e vivo CAMINHO que leva ao Pai.  

Não existe salvação por mérito humano, nem por imposição de 

Deus. Pois, tanto uma salvação por mérito HUMANO como uma 

                                                           
 MARCOS 10:26,27... Quem poderá, pois, salvar-se? 27 Jesus,..., disse: Para os homens é impossível, mas 

não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis.  

 

184 A teoria de salvação semipelagiana está errada, não tem aparo bíblico, dentre outros 
motivos, porque o homem apenas aceita aquilo que Deus já fez pelo pecador. Não é o homem 
que inicia o processo de salvação, e sim o Senhor que concede o querer e o realizar...  

 
Deus é quem criou o meio, dar início, dar o prosseguimento, e finaliza toda a obra de 

salvação do homem.  
 
O homem apenas aceita/deseja a salvação de Jesus, por livre-arbítrio, e Deus concede 

a fé para que o desejo de salvação seja concretizado na vida do aceitante de Jesus.  

 
185 FILIPENSES 1:6 Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao 

dia de Jesus Cristo. 
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salvação por obrigação, por imposição irresistível de Deus, 

ANULAM, torna INÚTIL, O SACRIFÍCIO DE JESUS. 

Veja alguns versículos os quais comprovam que Deus sempre 

age primeiro em favor de salvar o homem. Isso comprovará o erro 

do ensino de uma salvação nos moldes da heresia SEMIPELAGIANA, 

AONDE A OBRA DO HOMEM VIRIA ANTES DA OBRA DE DEUS: 

 Deus PRIMEIRO fez a eleição para salvação desde a eternidade, 

antes de existir ser humano, antes de o homem buscar a Deus; 
 

  JOÃO 15:16 Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos 

escolhi a vós, ...; (Jesus foi quem primeiro nos escolheu); 

 

 I JOÃO Nós o amamos... Porque Ele nos amou primeiro; 
 

 JEREMIAS 31:3 Há muito que o SENHOR me apareceu, dizendo: Porquanto 

com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí; 
 

 II TESSALONICENSES 2:13 Mas devemos sempre dar graças a Deus por 

vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o 

princípio para a salvação, ...;  
 

Desde a eternidade Deus elegeu o homem para ser salvo. 

 

 II TIMÓTEO 1:9 Que nos salvou, e chamou com uma santa 

vocação; ... E graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos 

tempos dos séculos.  

 

A sede/vocação para ter comunhão com Deus e o RECURSO para 
salvação foi estabelecido desde a eternidade. 

 

 A BOA OBRA DA SALVAÇÃO foi Deus quem começou em nós. Deus 

iniciou e Deus concluirá a nossa salvação; 

 

 FILIPENSES 1:6 Tendo por certo isto mesmo, que Aquele que em vós 

começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo;  

 FILIPENSES 2:13 Porque Deus é o que opera em vós tanto 

o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade; 
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 II CORÍNTIOS 9:8 E Deus é poderoso para fazer abundar 

em vós toda a graça, ... 
 

 Deus primeiro enviou seu filho Jesus para morrer por todos os 

homens, dando oportunidade a todos os homens de serem salvos. Fez 

isso antes do homem desejar aceitar a Jesus como seu salvador; 
 

 

 I JOÃO 2:2 E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente 

pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo; 
 

 TITO 2:11 Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo 

salvação a todos os homens. 

 

 Deus primeiro derramou o Espírito Santo sobre todo o mundo 

provocando uma atração, provocando um desejo no homem de buscar 

a Deus, dando a todos a vocação para a salvação, antes de o homem 

desejar ser salvo; 

 

 JOEL 2:28-31 28 E há de ser que, depois derramarei o meu Espírito 

sobre toda a carne, ... (SOBRE O MUNDO numa ação geral 

induzindo o mundo para a salvação). 

 

 Deus primeiro, e continuamente, bate à porta do coração do homem 

dando ao homem a possibilidade de hospedar o Espírito santo em seu 

coração, ANTES DO HOMEM ACEITAR/DESEJAR A SALVAÇÃO. 

Quando o homem decide aceitar a salvação é PORQUE PRIMEIRO 

DEUS INDUZIU o homem a aceita-lo; 

 

 APOCALIPSE 3:20 Eis que estou à porta, e bato; se alguém ouvir a 

minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele 

comigo. 

 

 Deus primeiro é quem se compadece do homem, pois o homem mesmo 

querendo a salvação não teria como viver a salvação, por suas 

próprias forças e obras. Tanto é que Deus preparou a porta e o 

caminho da salvação, sacrificou o Senhor Jesus desde a eternidade, 

para o homem poder retornar para Deus;  
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 ROMANOS 9:16 Assim, pois, isto ... Depende ... De Deus, que se 

compadece; 

 ÊXODO 33:19 Porém ele disse: Eu farei passar toda a minha bondade por 

diante de ti, e proclamarei o nome do SENHOR diante de ti; e terei 

misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me 

compadecerei de quem eu me compadecer; 
 

 APOCALIPSE 13:8 ... Escritos no livro da vida do Cordeiro 

que foi morto desde a fundação do mundo. 
 

 Ninguém pode DAR primeiro qualquer coisa a Deus. Pois, Deus é 

quem primeiro FEZ TUDO, e concede ao homem, todas as coisas que 

temos. Tudo recebemos do Senhor, inclusive o processo de salvação.  

 

Tanto no projeto da criação quanto no projeto da salvação, tudo foi 

feito pelo Senhor. Tudo que existe foi feito por Jesus, e nos foi 

concedido graciosamente, até todo o processo da salvação.  

 

Deus disponibilizou a porta e o caminho da salvação, antes mesmo 

do homem existir e desejar/aceitar a porta e o caminho que nos leva 

até Deus. Portanto, a salvação é sempre iniciada, e executada, por 

Deus, com a permissão voluntária do homem. 

 

 ROMANOS 11:35,36 Quem lhe deu primeiro a ele, para que 

lhe seja recompensado? 36 Porque dele e por ele, e para ele, 

são todas as coisas...; 

 

 I CRÔNICAS 29:14 Porque quem sou eu, e quem é o meu povo, para que 

pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque 

“tudo vem de ti”, e do que é teu to damos. 
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Tudo que o homem deve fazer é SOMENTE “QUERER”,186 é 

“DESEJAR”, É “ACEITAR”, É algo MENTAL,187 e até isso é porque Deus 

favorece, e induz graciosamente, essa ação no coração do homem.  

 

A ação de Deus está sempre antes da ação do homem. Deus 

somente dar ao homem a possibilidade de querer/aceitar a salvação 

porque a salvação não é por força, mas por graça, por meio da fé 

que recebemos de Deus. 

 

Portanto, tudo é efeito da graça de Deus. ISSO NÃO SIGNIFICA 

UMA SALVAÇÃO POR FORÇA IRRESISTÍVEL, pois Deus induz, vocaciona, 

inclina, favorece, MAS DEUS NÃO obriga, NÃO impõe a salvação, 

nem a condenação, contra a vontade do HOMEM...  

 

Se uma pessoa continuar resistindo à ação de Deus, Deus não 

o levará até Jesus para que o processo de salvação seja vivido 

por esse homem.  

 

Nem todos serão levados até Jesus para serem salvos 

justamente porque a salvação é para quem quer ser salvo por 

Jesus.  

 

Deus desde a eternidade sabe quem nunca irá aceitar a Jesus. 

Então, respeitando a escolha que tais “ateus” fizeram, de sempre 

rejeitar o processo de salvação, o Senhor não os “leva” até Jesus 

para serem salvos. 

 

FUNDAMENTO BÍBLICO DEMONSTRANDO QUE DEUS RESPEITA A VONTADE DO 

HOMEM. Por ISSO OS QUE NÃO ACEITAM CRER NÃO SÃO LEVADOS ATÉ 

JESUS, Porque DEUS DESDE O “PRINCÍPIO” JÁ SABE QUEM NÃO IRÁ CRER, 

de forma alguma, em Jesus: 

 

 JOÃO 6:44 Ninguém pode vir a mim, se o Pai ... Não trouxer; ...; 

 

 JOÃO 6:64,65 Mas há alguns de vós que não crêem. Porque 

bem sabia Jesus, “desde o princípio”, quem eram os que não 

                                                           
186 ROMANOS 9:16 Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece; 

187 II CORÍNTIOS 3:5 Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos; mas a 

nossa capacidade vem de Deus. 
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criam, ... 65 E dizia: Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a 

mim, se por meu Pai não lhe for concedido. 

Estejamos certo que a salvação é uma ação de Deus, (Pai, 

Filho, e Espírito Santo). No entanto, Deus somente executa o 

processo de salvação com a permissão do homem que deseja ser 

salvo. Deus salva aquele que deseja, que aceita, ser salvo.  

O homem precisa “querer” e precisa “permitir” que Deus o 

salve, pois Deus não realiza a salvação por força, nem por 

violência.  

A ação do Espírito santo de Deus é por graça, é por 

misericórdia, mas realizada por meio da fé em Jesus. 

Estejamos certo que não existe salvação de pecador por boas 

obras humanas, principalmente, por isso a doutrina de Pelágio 

sobre a salvação do homem, por ato do homem, está errada.188 

Desejamos que tenha ficado claro que a salvação é uma aliança 

“de vontades”, entre a pretensão de Deus e a pretensão do homem. 

Deus “quer” salvar a todos os homens.  

Todos aqueles homens que querem ser salvos serão salvos. 

Nesse caso houve “comunhão/união” da vontade de Deus e a vontade 

do homem, isso resulta em salvação do homem crente.  

A vontade de Deus não muda, Ele quer salvar a todos. SE 

ALGUÉM não quer ser salvo? Nesse caso não há acordo, não há 

comunhão, não haverá aliança de vontades entre o homem e Deus. 

Neste caso, resulta na condenação daquele que não quer ser salvo.  

A parte de Deus, por ser fiel, continua intacta, imutável, 

somente não haverá salvação daquele homem que não quis ser salvo 

por Jesus. 

A parte do homem, na aliança salvadora, é permitir, é aceitar 

que Deus o salve.  

A parte de Deus, na aliança de salvação, é fornecer todos os 

recursos necessários à salvação do aceitante, e realizar todo o 

processo de salvação do pecador que aceitar a Jesus. 

                                                           
188 LEIA NOSSOS TRABALHOS SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DE SALVAÇÃO DO HOMEM ATRAVÉS DE BOAS OBRAS 
HUMANAS: “SALVO POR BOAS OBRAS OU SALVO PELA FE EM JESUS” E “PARA QUE SERVEM AS BOAS OBRAS” 
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Esperamos que tenha ficado esclarecido que as doutrinas de 

salvação do homem pelo próprio homem, ou com início exclusivo 

por ato do homem, não têm fundamento na bíblia.  

A seguir, nos próximos itens, entraremos noutro 

“vespeiro”. Vamos iluminar e fulminar com a luz da bíblia, a 
heresia a qual prega a INEXISTÊNCIA DE LIVRE-ARBÍTRIO, no homem.  

28. LIVRE-ARBÍTRIO 1: O HOMEM É TÃO DEPRAVADO QUE NÃO 
PODE ACEITAR A JESUS? 

PERGUNTANDO DOUTRA FORMA: O HOMEM TEM LIVRE-ARBÍTRIO/LIBERDADE DE 

ESCOLHER aceitar a salvação de Jesus? 

Resposta: Inicialmente dizemos que a palavra livre-arbítrio não 

é encontrada na bíblia. Mas, encontramos abundantes referências 

indicando que o homem recebeu, e NÃO FOI RETIRADA, a faculdade 

de escolher livremente, por sua própria vontade, o que quer 

viver. Portanto, o homem tem livre-arbítrio para aceitar a 

salvação de Jesus. 

 

A existência de livre-arbítrio no homem é um fato facilmente 

perceptível, não só na bíblia, como no viver cotidiano de todos 

os humanos, em todas as raças e tribos do mundo.  

 

Não existe um só povo que viva atualmente de forma, 

MERAMENTE, BIOLÓGICA. Nenhum humano sadio vive como se fosse um 

animal irracional, sem nenhuma escolha a fazer, na sua vida 

terrena.  

 

A racionalidade, a capacidade de viver por escolhas, é o 

diferencial NATURAL que distingue os humanos dos demais seres 

animais, e vegetais. 

 

Tudo que o homem consciente produz é fruto de escolhas.  

 

Desde as grandes invenções humanas até os pequenos produtos 

criados, passando pelas guerras, e atos de paz, tudo é fruto do 

exercício do livre-arbítrio. Tudo que o homem desenvolveu em 

todas as áreas do conhecimento humano é fruto da racionalidade, 

e consequentemente, é produto, da escolha que algum humano fez.  

 

Até mesmo as loucuras heréticas teológicas, e distorções no 

entendimento espiritual da bíblia, é FRUTO DA RAZÃO E DO LIVRE-

ARBÍTRIO HUMANO.  
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Muitos usando do próprio livre-arbítrio, usando da razão, 

brigam para provar que o livre-arbítrio, que a razão, não existe. 

Uf! Que loucura tem criado a teologia racional contrária a 

existência do livre-arbítrio. 

 

Pois bem, como sabemos, os grandes teólogos, e seus 

seguidores, não foram forçados, nem agiram como máquinas 

biológicas para INVENTAREM as heresias teológicas, e dentre elas 

a da inexistência do livre-arbítrio.  

 

Todos os humanos em suas áreas de interesses pessoais, que 

cada um escolheu livremente se envolver, agem racionalmente por 

livre-arbítrio humano.  

 

Cada ser humano, racionalmente saudável, tem a capacidade 

natural de decidir o que quer fazer, e no que quer crer, a cada 

instante de suas vidas. Chamamos essa capacidade de livre 

escolha, dada por Deus ao homem, de livre-arbítrio, de capacidade 

racional.  

 

O homem nunca perdeu, ou perderá o livre-arbítrio, e se 

perder passará a ser um, mero, animal irracional.  

 

O homem teve, tem e sempre terá liberdade para escolher O 

QUE QUER VIVER, INCLUSIVE se quer servir a Deus, ou não. 

 

O exercício do livre-arbítrio advém da racionalidade, da 

capacidade de entender e escolher o que queremos.  

 

A razão/racionalidade é uma capacidade/atributo que faz 

parte da natureza humana. O homem não seria tal qual é se lhe 

faltasse à razão a qual permite o exercício do livre-arbítrio.  

 

Esse fato, de forma negativa, nós vemos nos alienados 

mentais. Eles, embora humanos, e com o corpo funcionando 

perfeitamente vivem apenas de forma biológica e irracional, por 

lhes faltarem a racionalidade a capacitar o exercício do livre-

arbítrio.  

 

Os alienados mentais, às vezes, fazem até menos que os 

animais fazem. Por lhes faltarem as características biológicas 

para um viver “puramente animal”. Só isso seria suficiente para 

desmentir os pregadores da INEXISTÊNCIA DE LIVRE-ARBÍTRIO, bem 
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como para demonstrar que a razão/racionalidade é atributo 

inseparável do ser humano.  

 

Os humanos foram criados a semelhança de Deus e Deus é um 

ser sobremaneira inteligente. Se não fossemos racionalmente 

livres, caso não tivéssemos livre-arbítrio, não seríamos 

semelhantes ao criador. 

 

O que o ser humano não tem é a capacidade de obedecer 

plenamente a Deus, por isso precisa de um salvador.  

 

Os humanos podem escolher qualquer coisa que queira 

participar/viver, tanto no campo material quanto no âmbito 

espiritual.  

 

Se o homem escolher crer, escolher servir a Deus, escolher 

algo espiritual, NESSE CASO, DEUS O AJUDARÁ a viver o fruto da 

escolha que fez.  

 

DEUS SE COMPADECERÁ DO HOMEM QUE escolher viver a fé em 

Cristo. Deus se compadece de todos que quiserem SE UNIR AO SENHOR. 

189 

 

O viver por escolhas é um fato bíblico, e é um fato na vida 

de todo ser humano. Mesmo que alguém “não queira fazer alguma 

coisa”, o não querer, é a expressão da liberdade de escolha que 

o homem sempre teve, tem e sempre terá, se estiver racionalmente 

sadio. 

 

Dizer que o homem não tem livre-arbítrio é uma LOUCURA tão 

absurda que é difícil até de admitir que um ser racionalmente 

equilibrado tenha inventado A INEXISTÊNCIA DE LIVRE-ARBÍTRIO. 

Dizemos isso tendo como base os fatos da vida cotidiana, e os 

ensinos da bíblia, os quais contradizem a heresia da inexistência 

de livre-arbítrio no homem. 

 

O homem tem livre-arbítrio, isso é fato facilmente 

verificável.  

 

O homem é LIVRE até para acreditar em qualquer coisa por 

mais absurda que seja. Como é o caso de muitos acreditarem e 

                                                           
189 ROMANOS 9:16 Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. 
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defenderem a absurda heresia da inexistência de livre-arbítrio 

no homem.  

 

Quem nega a existência de livre-arbítrio ESTA FAZENDO USO DO 

LIVRE-ARBÍTRIO, está usando a capacidade racional para crer 

naquilo quer crer. Está negando a existência do livre-arbítrio 

exatamente por ter livre-arbítrio para acreditar no que bem quer 

acreditar, e não porque no mundo fático, e no mundo bíblico, o 

livre-arbítrio não exista.  

 

Mundo afora se sabe que há quem crê no deus rato, na deusa 

lua, no deus sol, no deus Nilo, no deus crocodilo, no deus bulbo 

sagrado - cebola, no deus gato, na deusa vaca, nos deuses árvores 

(comigo-ninguém-pode, arruda, flor de crisântemo...), no deus 

macaco, nos deuses astros, nos deuses mitológicos...  

 

O homem tem livre-arbítrio para escolher acreditar no que 

bem quiser, e para fazer o que bem desejar fazer, inclusive tem 

liberdade para crer em qualquer absurdo, até mesmo na 

inexistência de racionalidade no homem.  

 

Dizemos que: O homem é livre até para crer que não é livre. O 

homem tem livre-arbítrio até mesmo para crer que não tem livre-

arbítrio. 

 

Todos têm livre-arbítrio para acreditarem no que quiserem, 

mesmo que isso seja algo totalmente doido, e racionalmente 

anormal, totalmente inexplicável, quer seja pela razão quer seja 

pela bíblia...  

 

São exemplos de exercício do livre-arbítrio as crenças sem base 

bíblica:  

 Na heresia de inexistência de livre-arbítrio; 

 Na heresia da existência de retransmissão do pecado de Adão 

para todos os humanos;  

 Na heresia da total depravação; 

 Na heresia de eleição irresistível para o céu; 

 Na eleição irresistível para a condenação;  

 Na heresia do purgatório; 

 Na heresia da salvação por meio de obras humanas; 
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 Na heresia de um arrebatamento do corpo de Cristo FATIADO 

em grupos de salvos, antes do final da grande tribulação, 

...  

 

FUNDAMENTO BÍBLICO DEMONSTRANDO QUE O HOMEM É UM SER 

LIVRE, que tem livre-arbítrio, PARA ESCOLHER O QUE QUER 

FAZER, E PARA rejeitar O QUE NÃO DESEJA FAZER: 

 

 ROMANOS 7:18 “...Com efeito, o querer está em mim”...; 

 
Pelo Espírito santo o apóstolo Paulo está ensinando que temos livre-

arbítrio, temos escolha, temos o querer EM NÓS... 

 

 ISAÍAS 1:17-20 Aprendei a fazer bem; procurai o que é justo; ajudai o oprimido; 

fazei justiça ao órfão; tratai da causa das viúvas. 18 Vinde então, e argui-me, diz 

o SENHOR: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão 

brancos como a neve; ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão 

como a branca lã. 19 Se quiserdes, e obedecerdes, comereis o bem desta terra. 

20 Mas se recusardes, e fordes rebeldes, sereis devorados à espada; 

porque a boca do SENHOR o disse; 
 

O SENHOR está dizendo que temos escolha a fazer, que temos evidentemente 

livre-arbítrio para escolher o que queremos fazer... 

 

O QUERER OU NÃO QUERER ESTÁ NO “íntimo” do HOMEM. Livre vontade, livre-

arbítrio é fato tanto no mundo dos fatos COMO DENTRO DA BÍBLIA... 

 

 II CRÔNICAS 15:15 E todo o Judá se alegrou deste juramento; porque de todo o 

seu coração juraram, e de toda a sua vontade o buscaram, e o 

acharam; e o SENHOR lhes deu repouso ao redor; 
 

O Espírito Santo está mostrando que os servos citados nestes versículos 

TINHAM VONTADE, tinha determinação pessoal, para buscar a Deus.  

 

Esses servos não foram obrigados por força, mas por vontade, por livre-

arbítrio resolveram buscar ao Senhor. 

 

DETERMINAÇÃO PESSOAL é exercício de livre-arbítrio. 
 

 JOÃO 12:47 E se alguém ouvir as minhas palavras, e não crer, ...; 

 

Os termos “SE ouvir” e “não crer” demonstra o exercício de escolha. A 

pessoa não é obrigada a ouvir e não é obrigada a não crer. Ela ouve 

“se” quiser ouvir e crer “se” quiser crer, é exercício de livre-escolha.  
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 APOCALIPSE 3:20 Eis que estou à porta, e bato; se alguém ouvir a 

minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele 

comigo; 
 

As expressões: “se alguém ouvir a minha voz”, e “abrir a porta” DEMONSTRAM DUAS 

AÇÕES OPCIONAIS.  

 

Ninguém é obrigado a ouvir, nem é obrigado a abrir a porta. Aqui é mais 

uma demonstração da existência de livre-arbítrio no homem. O homem pode 

tomar a decisão que quiser.  

 

EVIDENTE QUE CADA PESSOA RECEBERÁ O RESULTADO, A CONSEQUÊNCIA DA ESCOLHA, 

QUE CADA UM FAZ. O Senhor nos ensina que cada um colherá o fruto “da 

semente” que semeou.  

 

 NEEMIAS 9:29 E testificaste contra eles, para que voltassem para a tua lei; 

porém eles se houveram soberbamente, e não deram ouvidos 

aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelos quais o 

homem que os cumprir viverá; viraram o ombro, endureceram a sua cerviz, 

e não quiseram ouvir; 

 

 ISAÍAS 28:12 Ao qual disse: Este é o descanso, daí descanso ao cansado; e este é 

o refrigério; porém não quiseram ouvir; 
 

A expressão: “não quiseram ouvir” demonstra claramente 

que o homem tem livre-arbítrio, tem liberdade de escolha. 

 

 JEREMIAS 11:10 Tornaram às maldades de seus primeiros pais, que não 

quiseram ouvir as minhas palavras; ... 
 

A expressão: “Não quiseram ouvir as minhas palavras” 
comprova que eles não foram obrigados a não ouvir a palavra 

de Deus. Eles não ouviram por escolha própria. Deus não os 

impediu de ouvir.  

 

Seria totalmente incoerente, absurdo, Deus ter falado para 

os seus servos ouvirem a sua voz e ao mesmo tempo Deus ter 

agido impedindo que eles ouvissem as suas palavras. A 

liberdade de ouvir ou não ouvir as palavras de Deus comprova 

que os servos têm livre-arbítrio para ouvir se querem ouvir.  
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 DEUTERONÔMIO 30:19,20(a) 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; 20(a) Amando ao SENHOR teu Deus, dando ouvidos à sua voz, 

e achegando-te a ele; pois ele é a tua vida, ...; 

 

A expressão “De que te tenho proposto a vida e a morte” deixa 
claro que Deus não impõe a salvação nem a morte de forma IRRESISTÍVEL, 

determinista, fatalista.  

 

Deus não obriga ninguém a receber a vida nem a morte em respeito ao 

livre-arbítrio que o homem recebeu do Senhor.  

 

Deus faz uma “proposta” de vida, ou morte, e o homem escolhe livremente 

o caminho da vida, ou o caminho da morte. 

 
Deus fez a parte Dele. Ele fez o impossível para salvar o homem. 

Ele abriu a porta do céu, e induz o homem a andar pelo caminho da vida.  

 

Escolher passar pela porta estreita – é aceitar a Jesus, é 

andar no caminho estreito da vida, andar de fé em fé, é a parte 

do homem, nesta aliança para a vida eterna. 

 

Deus não mandaria o homem escolher a vida, ou da morte, 

se não tivéssemos livre-arbítrio para escolher coisa alguma. 

 

 LUCAS 13:3 Não, vos digo; antes, se não vos arrependerdes, todos de 

igual modo perecereis; 

C/C 

 MARCOS 1:14-15 E, depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a 

Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, 15 E dizendo: O tempo está 

cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, e crede no 

evangelho; 
 
O homem pode escolher crer, ou não crer, no evangelho. 
 
Deus não mandaria o povo se arrepender, e crer, se os humanos não 
tivessem como tomar a decisão de se arrepender, nem pudessem optar 
por crer. 

 

 MATEUS 13:15 Porque o coração deste povo está endurecido, E ouviram 

de malgrado com seus ouvidos, E fecharam seus olhos; para que não vejam 
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com os olhos, E ouçam com os ouvidos, E compreendam com o 

coração, E se convertam, E eu os cure; 
 

Aqui temos uma referência falando da MENTE, DA RAZÃO, 

onde o homem compreende o projeto de salvação que “viu ou 

ouviu” e pode decidir aceita-lo. 

 

Essa passagem ensina que: Se uma pessoa é cega, mas não 

é surda, ou se é surda, mas não é cega, ou se ouve e vê, 

poderá compreender racionalmente, e optar por se converter 

a Deus... 

A expressão “Compreendam com o coração” fala da 

participação racional, mental da razão humana. Pois, o 

coração, a bomba de sangue, não tem pensamento, não pensa, 

nem compreende.  

 

Neste trilhar, percebe-se que o coração, aqui, SE REFERE 

À MENTE, AO CENTRO nervoso CEREBRAL, AO NÚCLEO DA 

RACIONALIDADE HUMANA, A MENTE.190 O cérebro é lugar onde o homem toma 

a decisão de aceitar a Deus, ou não... 
 

 ISAÍAS 55:6,7 Buscai ao SENHOR enquanto se pode achar, 

invocai-o enquanto está perto. 7 Deixe o ímpio o seu caminho, 

e o homem maligno os seus pensamentos, e “se” converta ao 

SENHOR, que se compadecerá dele; torne para o nosso Deus, porque grandioso 

é em perdoar; 

 
O conselho do Senhor é para “deixar” o caminho ímpio e para “deixar” 

os pensamentos malignos e para “SE” converter ao Senhor. TUDO isso é uma 

questão de escolha livre, que o homem pode racionalmente fazer.  

 

Deus não obrigou o homem a ter pensamentos malignos, nem a ser 

ímpio, e NEM A SE CONVERTER.  

 

Nenhuma pessoa é OBRIGADA IRRESISTIVELMENTE nem a conversão a Deus, 

nem a seguir a impiedade do maligno.  

                                                           
190 A BÍBLIA ESTÁ FALANDO DE MENTE/RAZÃO/CÉREBRO E NÃO DO músculo CARDÍACO. POIS, A BOMBA DE 
SANGUE, O CORAÇÃO NÃO TEM PENSAMENTO ALGUM: 
 

 JÓ 38:36 Quem pós a sabedoria no íntimo, ou quem deu à mente o entendimento? 

 GÊNESIS 6:5...E que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração...; 

 PROVÉRBIOS 6:18 O coração que maquina pensamentos perversos...; 

Mais detalhes leia nosso trabalho: “O QUE A MENTE A RAZÃO A CONSCIÊNCIA O CORAÇÃO NA BÍBLIA” 
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A vida e a morte do homem É UMA QUESTÃO DE ESCOLHA DO HOMEM, e 

nunca uma imposição irresistível de Deus. 

 JEREMIAS 21:8-9 E a este povo dirás: Assim diz o SENHOR: Eis que 

ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. 
9 O que ficar nesta cidade há de morrer à espada, ou de fome, ou de pestilência; 

mas o que sair, e se render aos caldeus, que vos têm cercado, viverá, e terá a sua 

vida por despojo. 

 

A expressão: “Eis que ponho diante de vós o caminho da vida 

e o caminho da morte” deixa claro que o homem tem livre-
arbítrio para escolher se quer morrer, ou se quer viver. O 
homem tem Livre-arbítrio, liberdade de escolher o que quer 
fazer.  
 

Na questão de vida e morte Deus não sobrepõe a vontade 
do homem. O Senhor respeita o livre-arbítrio que Ele mesmo 
concedeu ao homem para escolher como viver a sua vida 
terrena.  

 
Aqui, o caminho da vida e o caminho da morte estavam à 

disposição deles para livremente escolherem a vida, ou a 
morte.  

 
A vida e a morte estavam à disposição deles para serem 

escolhidas.  
 
Deus não impôs IRRESISTIVELMENTE, nem a vida, nem a 

morte. Ele deu opção para eles escolherem, por livre-decisão, 
o que queriam que Deus lhes fizesse... 

  

 JEREMIAS 13:22,23 Quando, pois, disseres no teu coração: Por que me 

sobrevieram estas coisas? Pela multidão das tuas maldades se 

descobriram as tuas fraldas, e os teus calcanhares 

sofrem violência. 23 Porventura pode o etíope mudar a sua pele, ou o 

leopardo as suas manchas? Então podereis vós fazer o bem, sendo 

ensinados a fazer o mal. 
 

A expressão: “disseres no teu coração”, mais uma vez, está 
falando da mente. Porque coração, o musculo cardíaco, não 
fala, nem pensa.  

 
Embora a mente também não fale, ela pensa, ela 

raciocina, como se estivesse usando a fala, a voz. 
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POIS BEM... 
 

Essa passagem NÃO está confirmando que já nascemos com pecado.  
 
Ela está dizendo que somos ensinados a praticar a 

iniquidade. Uma pessoa somente aprende alguma coisa quando ela 
adquire a razão amadurecida, o raciocínio. Isso acontece depois 
que deixamos a tenra infância. 

 
A bíblia ensina que somente Deus pode transformar uma 

pessoa. Só o Senhor Deus através de Jesus pode dá nova vida ao 
homem, através da palavra e do Espírito Santo.  

 
O novo nascimento ocorre quando alguém aceita a palavra de 

Deus, e por ela crer, em Jesus, crer no Salvador – isso é o 
nascer das águas.  

 
Depois de crer em Jesus, a pessoa poderá ser batizada como 

o Espírito Santo – isso é o nascer do Espírito.  
 
Homem algum tem a capacidade de fazer o bem por si só. Somos 

ensinados por tudo e por todos a fazermos o que desagrada a Deus.  
 
Somos manchados pelo pecado desde que abriu o nosso 

entendimento, e passamos a viver o livre-arbítrio, viver por 
escolhas racionais, escolhemos muitas vezes fazer o que é pecado. 

 

Reforçando o ASSUNTO existência de livre-arbítrio no homem... 

 

O ensino errado da inexistência de livre-arbítrio prega que 

o homem está morto em delitos e pecados. Por estar 

espiritualmente morto, não teria o livre-arbítrio para aceitar 
a Jesus, e serem salvos. 

 

Muitos teólogos defensores da “não existência do livre-

arbítrio” fundamentaram, erroneamente, a razão teológica deles, 

na questão da morte do espírito do homem, que esteja sem Deus.  

 

Todavia, dizer que o homem não tem livre-arbítrio, 

por estar morto espiritualmente, é um erro de 

discernimento das sagradas escrituras, é um desacerto 

com os ensinos da bíblia.  
 

O livre-arbítrio que o homem recebeu de Deus está ligado à 

“razão”, à racionalidade, à mente, e não depende da existência 

de vida no espírito do homem, para ser manifestado. 
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O alvedrio está ligado ao cérebro, e é dependente do corpo 

humano, que esteja racionalmente funcional. O livre-arbítrio 

estar amarrado a um cérebro humano sadio.  

 

A liberdade de escolher depende de um desenvolvimento mental 

completo. Ela existirá se o cérebro estiver com funcionamento 

sadio, mesmo que o espírito do homem esteja morto, ou que esteja 

fisicamente doente.  

 

Dizer que o homem não teria livre-escolha, não teria livre-

arbítrio, não teria liberdade de escolher o que quer viver, é O 

MESMO QUE DIZER QUE O HOMEM É UM SER IRRACIONAL, sem raciocínio, 

sem inteligência superior, um animal totalmente acéfalo...  

 

Como todos sabem atribuir irracionalidade aos humanos é uma 

aberração, é uma bobagem teológica. 

 

Muitos teólogos antirracionais, contrários à existência de 

livre-arbítrio, transformaram o homem numa criatura sem 

racionalidade. Para eles, nós seríamos mortais ignorantes, 

seríamos entes incapazes de escolher, NEM O BEM, NEM O MAL.191  

 

No entanto, ao contrário da acefalia, da inabilidade 

racional, pregada por tais teólogos, o que vemos continuamente é 

o homem demonstrando, cada vez mais, que é um ser totalmente 

racional e lógico.  

 

Somos indivíduos racionais, e plenamente capazes de escolher 

o que queremos para nossas vidas. Vivemos todos os instantes as 

opções escolhidas.  

 

Vivemos o livre-arbítrio, em todas as áreas da nossa 

existência, inclusive na esfera da crença religiosa.  

 

Não admitir a existência de livre-arbítrio beira a estupidez, 

aproximar-se à total falta de inteligência. Algo semelhante a 

dizer que o sol não existe, mesmo estando desfrutando dos 

benefícios de seus raios a cada instante...  

                                                           
191 Correção para ampliação do entendimento disso: Muitos defensores da inexistência de livre-
arbítrio pregam, INCOERENTEMENTE, que o homem tem liberdade para pecar e para arrepender-

se. Para tais teóricos da bíblia, resultaria numa inexistência de livre-arbítrio de forma 

seletiva: Suas teses resultariam em que homem somente não teria liberdade para aceitar a 

Jesus, mas teria liberdade para pecar e para arrepender... 
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O juízo livre do homem não é fruto de ação do espírito do 

homem, como deixa, erroneamente, transparecer os defensores da 

inexistência de livre-arbítrio, no homem.  

 

O exercício livre da vontade é fruto, é expressão, é 

manifestação, da capacidade racional que o homem recebeu do 

Senhor, e isso estar ligado ao cérebro e nunca ao espírito do 

homem. 

 

Quer um homem esteja salvo – espiritualmente vivo, ou 

“morto”, espiritualmente sem salvação, ele continua tendo a 

razão, o livre-arbítrio. Portanto, continua tendo a capacidade 

de escolher. Enquanto o homem estar com vida física e com saúde 

mental, ele estar capacitado a exercer o livre-arbítrio.  

 

O livre-arbítrio depende da vida e da saúde mental do cérebro 

humano, e não da vida do espírito do homem, como ensinam 

erradamente muitos defensores diretos, e indiretos, da total 

depravação. 

 

Alguns teóricos da bíblia iniciaram bem. Perceberam que o 

homem sem Deus está morto espiritualmente, e concluíram 

erradamente – ao acreditarem que o homem não tem livre-arbítrio 

por estar num estado de morte espiritual.  

 

Os defensores da total depravação chegaram à conclusão errada 

de inexistência de livre-arbítrio, no homem, por terem atribuído 

à inexistência de livre-arbítrio ao fato do espírito do homem, 

sem Deus, está morto em pecados.  

 

Atropelaram inclusive o fato de o homem COM DEUS/JESUS está 

vivo espiritualmente, e mesmo assim, para eles os humanos nunca 

tem livre-arbítrio.  

 

Esqueceram que diuturnamente temos que escolher viver por 

fé. Todos os instantes, nós temos que escolher o caminho 

estreito, a porta estreia, andar por fé. Se nunca tivéssemos 

livre-arbítrio nunca poderíamos escolher andar por fé no caminho 

estreito... 

 

Se a ausência de livre-arbítrio estivesse fundada na morte 

do espírito do homem sem Deus, ONDE LANÇARAM O LIVRE-ARBÍTRIO 
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DOS QUE ACEITARAM A JESUS, e agora têm vida espiritual, agora 

salvo tem comunhão com a vida espiritual?  

 

Pois bem, uma pessoa a qual tenha aceitado o FILHO DE DEUS, 

como seu salvador, passou do estado de morte espiritual para uma 

condição de vida espiritual.  

 

Quem tem Jesus está espiritualmente vivo. Só isso já nos 

demonstra o erro do ensino da inexistência de livre-arbítrio, 

por causa da morte espiritual, e o erro da pregação de existência 

de um estado de total depravação.  

 

A existência de livre-arbítrio no homem NADA tem a ver com 

morte espiritual, ou com a vida do espírito do homem.  

 

O livre-arbítrio em tudo está fundado na 

existência/inexistência de vida intelectual, de normalidade 

racional, de mente minimamente saudável, no homem. 

 

Os especuladores de inexistência de livre-juízo confundiram 

homem sem Deus, “o morto espiritual”, COM o HOMEM SEM a RAZÃO, 

“o homem com morte racional”.  
 

Para ELES, a mente humana estaria sem livre poder de escolher 

o que quer fazer. Para eles, nós seríamos tais quais os animais 

irracionais. Agiríamos biologicamente, sem TER OPÇÃO DE ESCOLHER 

O QUE FAZER, simplesmente, porque o espírito do homem sem Deus 

está morto espiritualmente. 

 

Ora, se o livre-arbítrio estivesse ligado ao espírito do 

homem, e o homem não tivesse livre-arbítrio por estar morto 

espiritualmente, no momento em que essa pessoa aceitasse a 

Jesus, tal indivíduo, passaria a ter livre-arbítrio, porque passou 

a ter vida espiritual através de Jesus.  
 

O fundamento errado da inexistência de livre-arbítrio, segundo a ótica racional 

determinista, desemboca em duas categorias de pessoas: Os salvos, os espiritualmente 

vivos teriam livre-arbítrio e, os nãos salvos, os espiritualmente mortos, continuariam 

sem livre-arbítrio.  

 

Mas se ensinarem que todos os homens nunca têm livre-arbítrio, isso elimina 

totalmente o fundamento basilar, deles, da teoria de inexistência de livre-arbítrio, por 
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causa da morte do espírito do homem, POIS QUEM ACEITOU A JESUS COMO 

SALVADOR DEIXOU DE ESTAR com morte espiritual, e mesmo assim continuaria 

totalmente sem livre-arbítrio, mesmo estando com vida espiritual. Esse fato comprova 

que o fundamento de morte espiritual a impedir existência de livre-arbítrio é uma 

“comédia teológica”, uma “farsa” artificialmente construída. 

 

É correto dizer que o homem sem Deus está morto, MAS ISSO 

“APENAS ESPIRITUALMENTE”. 

  

No homem com morte espiritual, ainda pode haver “VIDA 

BIOLÓGICA, VIDA DA ALMA”. É nesse corpo vivo, e racionalmente 

equilibrado, que habita a capacidade de escolher como agir, numa 

mente sadia habita o livre-arbítrio.  

 

A alma biológica, a vida biológica,192 quando presente no 

corpo físico, “racional e sadio”, dá plenas condições para o 

exercício do livre-arbítrio. 

 

O corpo vivo e racionalmente saudável é a “MORADA” da razão 

a qual capacita o exercício do livre-arbítrio. É na mente 

saudável, pelo menos minimamente equilibrada, é que reside o 

poder racional de escolher.  

 

O exercício do livre-arbítrio é a expressão da razão, é a 

demonstração da capacidade humana de “DECIDIR/ESCOLHER” o que 

queremos, e o que não queremos fazer.  

 

O livre-arbítrio “DO HOMEM” está operante enquanto o homem 

estar vivo, biologicamente funcional, e “RACIONALMENTE” vivo.  

 

Muitos teólogos esqueceram/ignoraram que o homem é um ser 

composto de três partes, a saber: “O CORPO, A ALMA E O ESPÍRITO”. 

193  

                                                           
192 LEVÍTICO 17:11 Porque a vida da carne está no sangue; 14 Porquanto a vida de toda a carne é o seu sangue; 

 
193 PARTES QUE COMPÕEM O HOMEM: CORPO, ALMA E ESPÍRITO: 

 TIAGO 2:26... O corpo sem o espírito está morto,...; 

 

 I CORÍNTIOS 2:11 Porque, qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem, que nele 

está?; 

 

 I TESSALONICENSES 5:23 E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo; e todo o vosso espírito, e 

alma, e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo; 
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O homem enquanto com vida terrena e racionalmente 

saudável/amadurecido tem e continuará tendo livre-arbítrio quer 

esteja salvo, com vida espiritual, quer esteja morto 

espiritualmente, sem Jesus.  

 

TANTO é VERDADE, isso, que uma pessoa com morte cerebral, 

quer esteja salva, ou espiritualmente condenada, essa pessoa 

estará inerte, estará sem liberdade de exercer o livre-arbítrio. 

Isso ocorre mesmo tendo vida no corpo, e na alma biológica, e 

até vida espiritual se tiver aceitado o Senhor como seu salvador 

pessoal.  

 

Uma pessoa com morte racional, por lhe faltar a função 

cerebral, a capacidade mental, NADA poderá realizar, nem 

espiritual nem material, por não ter a capacidade racional 

funcionando. 

 

NÃO estamos dizendo que racionalidade, que a 

RAZÃO, é o mesmo que fé.  

 
ESTAMOS DIZENDO QUE O LIVRE-ESCOLHER, O LIVRE-AGIR, 

O LIVRE-ARBÍTRIO É FILHO DA RAZÃO.  

 

Tudo que o homem faz procede da mente, do cérebro, 

como diz a bíblia, “procede do CORAÇÃO”.194  

 

Estamos informando que a racionalidade, o livre-

arbítrio, é expressão do corpo com vida e com mente 

saudável, mentalmente maduro, e regularmente funcional. 

FUNDAMENTO BÍBLICO DEMONSTRANDO A EXISTÊNCIA E A IMPORTÂNCIA DA 

RAZÃO, DA RACIONALIDADE A QUAL PROPORCIONA O EXERCÍCIO DO LIVRE-

ARBÍTRIO: 

                                                           
 HEBREUS 4:12 Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, 

e penetra até à divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos 

e intenções do coração. 

 

 

194 MATEUS 15:18,19... Porque do coração procedem os maus pensamentos... 
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 MATEUS 15:18 Mas, o que sai da boca, procede do coração, e isso 

contamina o homem; 

 JOÃO 12:40 Cegou-lhes os olhos, e endureceu-lhes o coração, A fim de que 

não vejam com os olhos, e compreendam no coração, E se convertam, 

E eu os cure; 

 ATOS 2:37 E, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e 

perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, ...; 

 ROMANOS 10:10 Visto que com “o coração se crê” para a justiça, 

e com a boca se faz confissão para a salvação; 

 EFÉSIOS 4:18 Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de 

Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração; 

 HEBREUS 3:10 Por isso me indignei contra esta geração, E disse: Estes 

sempre erram em seu coração, E não conheceram os meus 

caminhos; 

 

Se uma pessoa tem racionalidade, se é mentalmente capacitada 

a pensar, certamente que ela tem o “DIREITO/DEVER” de escolher o 

que quer para si, tanto, em questões terrenas quanto nas questões 

espirituais.  

 

Razão NÃO É o mesmo que FÉ salvadora. Razão é 

originária da mente humana, e a fé salvadora vem de 

Jesus, o Pai da fé, a fé que vem do alto. 

 

Quando a bíblia fala, em ROMANOS 10:10, que: “Com o 

coração se crê para a justiça”, está falando que racionalmente cremos 

para “permitir” a “JUSTIÇA DE DEUS” em nossas vidas.  

 

JESUS É A NOSSA JUSTIÇA. Quando com o coração/mente/razão 

nós cremos em Jesus, Deus concede a fé que vem do alto. Ai dar 

início ao caminhar por fé, uma AÇÃO SALVADORA NOS JUSTIFICANDO 

DE TODOS OS NOSSOS PECADOS. 
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Devemos perceber a diferença entre a crença racional, a 

crença originária da razão, da mente humana e a FÉ QUE VEM DE 

JESUS.  

 

O homem pode crer em qualquer coisa, inclusive em Jesus, 

através da crença do coração/da racionalidade. Essa crença não 

pode promover o andar pelo caminho da vida, mas, quando é 

direcionada para Jesus, funciona como o “abrir do coração” para 

que Deus possa se compadecer, e levar o indivíduo até Jesus, para 

poder receber a fé a qual proporciona o andar de fé em fé, pelo 

caminho da vida. 
 

A RAZÃO é a capacidade lógica que o homem recebeu para 

entender o que lhe é apresentado, e diante disso fazer escolhas 

LÓGICAS RACIONAIS. De tal maneira é assim que, a bíblia diz que 

o homem/o adulto não se desculpará, (escusará), diante de Deus 

por causa das coisas criadas às quais revelam a existência de um 

Deus poderoso.  

 

Até mesmo quem não quer crer em Deus percebe que existe 

alguém por detrás da perfeita obra criadora, que nos cerca. 

 

Se uma pessoa estiver tão doente que não tem discernimento 

algum, se estiver morto fisicamente, se a alma chegou a seu 

fim,195 é evidente que, NESTES CASOS NÃO TEM NADA PARA FAZER, 

DISCERNIR, ESCOLHER. Pois, não há livre-arbítrio em pessoas 

inconscientes, nem em defuntos, nem em pessoas com morte físico-

biológica, nem com insanidade total, ou com morte cerebral.  

 

Como é do conhecimento comum, uma pessoa inconsciente, ou um 

morto fisicamente, não pode escolher coisa alguma. Não existe um 

                                                           
195 Na bíblia, a palavra alma é sinônimo de vida biológica. Muito embora, muitas vezes, os 
tradutores da bíblia utilizaram a palavra alma como sinônimo de espírito do homem.  
 
Esse tipo de tradução é identificado quando é usada a palavra alma com atributos, ou ações, 
depois da morte física. Nestes casos a palavra alma deve ser entendida como uma citação ao 
espírito do homem. Pois, a alma é a vida biológica, e ela deixará de existir quando o corpo 
humano MORRE. 

 
Veja que a toda alma humana morre. Não existe vida eterna da alma. O que é eterno, 
no homem, é o espírito do homem: 
 

 JÓ 36:14 A sua alma morre na mocidade, e a sua vida perece entre os impuros;  

 

 SALMOS 22:29..., Todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele; e “nenhum poderá reter viva a 

sua alma”.  
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defunto, ou uma pessoa totalmente demente, que possa tomar 

decisões materiais, ou espirituais.  

 

Entretanto, mesmo uma pessoa totalmente ateia, uma pessoa 

descrente em Deus e agnóstica total, pode tomar decisões tanto 

materiais, quanto espirituais.  

 

O livre-arbítrio não é questão de ter fé. Livre-arbítrio é 

uma ação de raciocínio, é uma capacidade de escolher 

racionalmente qualquer coisa. 

 

Um ateu pode escolher o que fazer, para onde ir, PODE 

ESCOLHER ACEITAR A FÉ EM DEUS, nesse caso Deus o ajudará a andar 
por fé em Jesus.  

 

Se uma pessoa está sem fé é porque escolheu não receber a fé 

que Jesus tem para dar, para todos que quiserem tê-la.  

 

A estado de morte espiritual de alguém que não tem fé em 

Jesus em nada é impedimento para essa pessoa escolher o que quer 

fazer, tanto na área material, quanto nas questões espirituais.  

 

O querer e o não querer não são o mesmo que ter fé e não ter 

fé. O querer e o não querer estão ligados ao livre-arbítrio, algo 

racional e terreno.  

 

Por sua vez, o crer para salvação, está ligado à fé 

salvadora, algo espiritual, recebida do Pai das luzes, que se 

COMPADECE daquele que aceita a Jesus, o Pai da fé. 

 

Uma pessoa tem livre-arbítrio porque tem liberdade de 

escolher como quer agir. Não existe liberdade de agir sem 

liberdade para escolher como agir.  

 

É um total contrassenso pregar que a pessoa tem liberdade de 

agir sem ter liberdade de decidir como quer agir. Pois, tudo 

começa pela decisão tomada pela mente/coração do homem que 

escolhe o que vai fazer.196  

                                                           
196 CORAÇÃO NA BÍBLIA É QUASE SEMPRE UMA REFERÊNCIA À MENTE, à razão: 

 MATEUS 15:18 Mas, o que sai da boca, procede do coração, e isso contamina o homem; 

 JOÃO 12:40 Cegou-lhes os olhos, e endureceu lhes o coração, A fim de que não vejam com os olhos, e compreendam 

no coração, E se convertam, E eu os cure.; 
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É da mente que procede todas as ações do homem. As ações 

involuntárias, (bater do coração, a respiração, audição, visão, 

paladar...), e também o querer, o desejar, o ato de aceitar a 

salvação, pois é, tudo na vida do homem passa pelo controle 

voluntário ou involuntário da mente.  

 

A salvação de uma pessoa tem início com a aceitação racional 

que cada pessoa faz do sacrifício de Jesus. Evidente que, por 

envolver o livre-arbítrio, é necessário que tal pessoa tenha em 

funcionamento a racionalidade adequada para tal ato de aceitação 

do sacrifício de Jesus.197 

  

O homem sem Jesus estar morto espiritualmente é verdade, é 

fato bíblico. No entanto, ainda restam mais DOIS componentes do 

homem com vida biológica. A saber: “O corpo e a alma” de um homem 

enquanto com vida terrena. Se o corpo com vida estiver 

racionalmente sadio, então essa pessoa tem escolhas a fazer e a 

viver. 

 

Eis um real motivo para haver esperança de salvação enquanto 

o homem está vivo fisicamente: A qualquer momento essa pessoa 

pode fazer a boa escolha pela fé em Jesus, e terá vida espiritual.  

 

Reprisando: Livre-arbítrio NÃO É O MESMO QUE FÉ. Livre-

arbítrio é a expressão da RACIONALIDADE. Todavia, quando o homem 

quer servir a Jesus, terá como consequência receber a ajuda de 

Deus, receber a fé que vem do alto.  

 

O Senhor dará o suprimento de FÉ salvadora a qual 

proporcionará ao crente em Jesus as condições para viver a 

escolha de crer em Deus e servi-lo. 

 

                                                           
 ATOS 2:37 E, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: 

Que faremos, homens irmãos?; 

 ROMANOS 10:10 Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação; 

 EFÉSIOS 4:18 Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela 

dureza do seu coração; 

 HEBREUS 3:10 Por isso me indignei contra esta geração, E disse: Estes sempre erram em seu coração, E não 

conheceram os meus caminhos. 

197 Nem todos podem ouvir o chamado, para a salvação, por limitações pessoais. Nem todos são 
chamados por não terem como compreender o chamado. Ex.: criancinhas, débeis mentais... 
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Deus não rejeita um coração contrito, isso significa que: 

Uma mente, uma razão, contrita Deus acolhe, aceita, recebe, e 

encaminha até Jesus para viver a salvação disponibilizada... 

 

Alguns teólogos inventaram e outros aceitaram a invenção 

humana e superdimensionaram a tal “depravação total” do homem.  

 

Fizeram isso para poder negar a existência do livre-arbítrio 

no homem. Criaram a total depravação para poderem negar que o 

homem tem liberdade de aceitar a fé, e a graça, de Jesus, ou pode 

rejeitá-las.  

 

Com a invencionice teológica da total depravação, como um 

abismo chama outro, os adeptos da total depravação transformaram 

os homens em seres IRRESPONSÁVEIS POR SEUS ATOS. Com isso 

transformaram o Senhor Deus em um “ser” não encontrado dentro da 

bíblia, um ser que praticaria atos diferentes do que ensina a 

bíblia...  

 

Transformaram o Senhor num “deus” que salvaria e condenaria 

seres humanos totalmente depravados, sem noção do que fazem, 

portanto, Deus condenaria inocentes/irracionais... 

 

Além disso, fizeram tal qual Adão e Eva,198 criaram uma cadeia 

de desculpa para seus pecados, e por fim, TRANSFORMARAM DEUS NO 

RESPONSÁVEL PELO PECADO de todos os homens.  

 

Através dos erros dos teóricos da bíblia, Deus seria o único 

responsável, (SOBERANO), pelos pecados de todos, e pelas mortes 

dos homens condenados, pois não teria fornecido a todos os 

humanos o direito de vida eterna.  

 

Como sabemos a bíblia de muitas maneiras ensina que Deus 

deseja salvar a todos. Eles ignoraram esse fato quando fabricaram 

muitas heresias, inclusive a total depravação, distorcendo os 

ensinos bíblicos... 

 

Para o ensino errado deles o Senhor da bondade, da 

misericórdia, o Deus que não tem prazer na morte de ninguém, 

TERIA CRIADO bilhões de PESSOAS DESTINADAS A PECAR, E A IREM PARA 

O lago de fogo, SEM LIVRE-ARBÍTRIO, sem permissão para escolherem 

ir para o céu.  

                                                           
198 Adão disse que a culpa de seu pecado foi da mulher que Deus lhe deu. A Mulher, por sua 
vez, disse que a culpa era da serpente...  
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Para a maioria dos teólogos defensores da “perdição 

irresistível”, muitas pessoas teriam sido eleitas para a perdição 

eterna.  

 

Por serem destinadas ao lago de fogo, tais desprovidos da 

eleição para a salvação, teriam sido impedidas de receber a fé 

de Jesus, para serem salvos. Isso não tem fundamento na bíblia, 

é mais uma heresia teológica, principalmente calvinista. 

 

Por esse mesmo ensino errado, outros teriam ido por força 

irresistível, para o céu, pois não teriam tido opção, nem livre-

arbítrio para escolher ir, ou não, para o céu. Deus os teria 

obrigado a ir para céu por força “irresistível”, pois, para o 

ensino torto deles, todo ser humano, não teria como escolher 

coisa alguma, por não ter livre-arbítrio a exercer. Isso é uma 

heresia teológica.  

 

Os teóricos da inexistência de livre-arbítrio iniciaram sua 

teologia sobre livre-arbítrio com uma premissa/ideia/proposição 

correta: O homem sem Deus está morto espiritualmente em seus 

delitos e pecados. Até aqui é bíblia, está correto. 

 

 Todavia, essa premissa, essa ideia, essa proposição, esse 

ARGUMENTO, de morte espiritual, do homem sem Deus, NÃO 

SERVE DE FUNDAMENTO para se chegar à CONCLUSÃO QUE O HOMEM NÃO 

TERIA LIVRE-ARBÍTRIO. Não serve porque morte espiritual não tem 

nenhuma ligação DIRETA, nenhum relacionamento IMEDIATO, com 

livre-arbítrio. Livre-arbítrio e morte espiritual são coisas 

totalmente independentes, e sem nenhum elo causal DIRETO entre 

si, isto é: O homem não é condenado só pelo fato de ter livre-

arbítrio. 

 

Pois bem, mesmo tendo em mente algo verdadeiro, os opositores 

da existência de livre-arbítrio, chegaram a uma conclusão errada, 

sem base bíblica.  

 

Vemos esse tipo de argumentação errada em muitos outros erros 

de entendimento bíblico. Muitos pregam algo correto, bíblico, 

para fundamentar doutrinas humanas erradas. 

 

Noutros casos, muitos erros de entendimento da bíblia advêm 

de apoiar uma percepção bíblica em versículos isolados, em 

fragmentos da rocha. Isso desemboca em mais ensinos racionais, 
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em doutrinas com total contradição com o restante da bíblia, a 

qual é a rocha por inteiro.199  

 

Reexplicando o erro de inexistência de livre-arbítrio: Eles 

erraram porque o “argumento – morte espiritual do homem”, o qual 

usaram para chegar à conclusão da inexistência de livre-arbítrio, 

não tem interconexão com a existência do livre-arbítrio. 

 

O problema do erro deles, quanto ao livre-arbítrio, deve ao 

fato de não terem alcançado que o alvedrio não está fundado na 

vida espiritual, ou na morte, do espírito do homem, mas no 

cérebro, na racionalidade do homem.  

 

O livre-arbítrio tem origem na razão, na “racionalidade 

normal”, presente no corpo humano, enquanto tenha vida biológica 

e mente sã. 

 

Muitos teólogos contrários à existência de livre-arbítrio, 

usaram um fato bíblico, a morte espiritual do espírito do homem 

sem Deus, para chegar a uma conclusão totalmente errada, e 

desvinculada da morte espiritual, qual seja: o homem não teria 

livre-arbítrio por estar espiritualmente morto, por ser 

totalmente depravado. 

 

 Reprise: Esses teólogos usaram uma argumentação verdadeira 

a qual é: O homem sem Deus está morto espiritualmente, e chegaram 

a uma conclusão totalmente errada e desvinculada de morte 

espiritual: O homem não teria livre-arbítrio.  

 

O fato de o homem sem Deus está morto 

espiritualmente poderia ser um argumento válido para 

dizer que tal homem irá para o lago de fogo, ou argumento 

para pregar que um homem nesse estado de morte 

espiritual precisa de salvação. Pois, nesses casos, a 

                                                           
199 EXEMPLOS: Virgem Maria ter morrido virgem. Sábado da lei seria o sábado semanal atual. 
Arrebatamento secreto antes do fim da grande tribulação. Salvação somente de Judeus por 
obras depois do arrebatamento do corpo de Cristo. Salvação da alma e não do espírito do 
homem... Nada disso tem apoio bíblico. São invencionices racionais antibíblicas. Posto que, 
Maria era virgem até Jesus nascer, e depois teve outros filhos e filha, portanto não morreu 
virgem. O sábado da lei não é o mesmo sábado atual, mas eram pelo menos cinco tipos de 
sábados diferentes, inclusive um ano inteiro podia ser um tipo de sábado. O arrebatamento 
do povo do Senhor não será secreto, nem antes do fim da grande tribulação, e será um evento 
que todo olho verá. Haverá salvação durante toda a grande tribulação, salvação sem acepção 
de pessoas, e não somente de Judeus, muito menos por obras, pois “nenhuma carne será salva 
por obras da lei”... 
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premissa, a argumentação, está relacionada com a 

conclusão a que se chegou.  
 

No entanto, o argumento de que o homem está morto espiritual 

não é base válida, não é fundamento, para se chegar à conclusão 

de que o homem não teria livre-arbítrio. Pois, o livre-arbítrio 

não depende, não tem origem em vida espiritual, por isso o 

argumento fundado em morte espiritual não serve para provar 

inexistência de livre-arbítrio. 

 

Muitos estudiosos da bíblia não alcançaram onde Deus colocou 

o livre-arbítrio dentro do homem.  

 

Deus colocou o livre-arbítrio na mente do homem. O livre-

arbítrio está centrado na mente/razão do homem, pelo menos 

enquanto o homem está com vida biológica.  

 

Deus colocou o livre-arbítrio no corpo, na mente racional, 

do homem, e não no espírito do homem. Por isso, estar enganado 

quem ensina inexistência de livre-arbítrio por causa de morte 

espiritual do espírito do homem. Porque o livre-arbítrio não é 

fruto de ação do espírito do homem, e sim, é fruto do exercício 

sadio da mente, do cérebro, do homem. 

 

O homem é um ser tripartite, o homem é composto de três 

partes. Os humanos têm “corpo”, “alma” e “espírito”.  

 

O livre-arbítrio está centrado, dentro do homem, no cérebro 

de um “corpo humano com alma biológica”, e racionalmente 

equilibrado. 

 

Algumas coisas no homem estão ligadas ao corpo, outras à 

alma/vida biológica, e outras ao espírito do homem.  

 

Exemplificando as distribuições de coisas dentro do 

homem:  

 A vida da alma está no sangue – dentro do corpo, mas não é 

do corpo, nem do espírito do homem; 

 A carne está no corpo, e não no sangue, nem na alma, nem no 

espírito do homem; 
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 A alma vivente está dentro do corpo, mas não é membro do 

corpo, está ligada ao sangue;  

 Os membros do corpo estão no corpo, e não na alma, nem no 

sangue, nem no espírito do homem; 

 O espírito do homem e a vida biológica da alma estão 

residindo no corpo, mas não são membros do corpo; 

 A carne e o sangue não são do espírito do homem;  

 A razão/raciocino está na mente dentro do corpo, mas não é 

da alma do homem; 

 O coração/a bomba de sangue está no corpo e não está presente 

no espírito, nem na alma; 

 O coração mesmo sendo o motor que bombeia a vida biológica/o 

sangue, mesmo assim, pertence ao corpo; 

 A bomba de sangue não é parte da vida da alma biológica, 

mesmo sendo o órgão que impulsiona a vida biológica dentro 

do corpo...  

 

Retomando ao tema principal, deste título, ao LIVRE-

ARBÍTRIO... 

 

O livre-arbítrio é a capacidade de escolher 

racionalmente qualquer coisa.  
 

O livre-arbítrio é exercido através das escolhas feita por 

uma mente humana sadia.  

 

Escolher não é questão de fé é questão de alternativas, de 

opções, de querer racionalmente qualquer “coisa”, ou não querer 

coisa alguma.  

 

Ninguém precisa de fé para escolher qual carro vai comprar, 

qual roupa vai vestir, qual sapato vai calçar, qual o caminho 

que vai trilhar para chegar a seu trabalho, qual curso irá 

estudar...  

 

A questão de escolher uma ou outra coisa é própria da 

natureza existencial do homem. O homem é um ser que age escolhendo 
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entre opções que quer viver/participar, ou elegendo o que não 

quer viver/possuir/participar.  

  

Quando alguém faz uma escolha isso não lhe é tirado por Deus. 

Porque foi o mesmo Deus quem criou o homem com o livre-arbítrio, 

com a capacidade de livre escolha. 

 

O homem irá viver o fruto daquilo que escolheu para si, irá 

receber o fruto das suas escolhas. Cada um recebe o fruto da 

semente que escolheu semear no seu viver cotidiano.  

 

Lembrando que o Espírito santo é Espírito de fé. O Espírito 

Santo é quem convence o homem do pecado/justiça/juízo.  

 

Esse Espírito foi derramado “SOBRE TODA A CARNE”. Isso nos 

leva a perceber que há uma ajuda, uma atração, espiritual de Deus 

convocando a todos para obterem vida enquanto é tempo de 

salvação.  

 

Mesmo não tendo recebido a “Fé-Jesus”, o homem é VOCACIONADO, 

é eleito, para a vida eterna. Mesmo estando morto 

espiritualmente, e guardado pela lei que condena, e ainda não 

tendo recebido a Jesus, mesmo assim, existe uma atração de Jesus 

impulsionando o homem para a vida eterna.  

 

Sempre existe o bater do Senhor na porta do coração do homem, 

buscando quem queira recebe-lo, para que Jesus possa executar o 

projeto de salvação, na pessoa aceitante de Jesus. 

 

Quando alguém escolhe o caminho da vida, nesse caso, Deus 

irá “se compadecer” de tal pessoa, e proporcionará os recursos 

para que essa pessoa receba o bem maior, a vida eterna.  

 

Dentre muitos recursos disponibilizados por Deus, para quem 

aceitar a Jesus, está a “FÉ”, para podermos andar de “fé” em 

“fé”, em Jesus, até receber a coroa de vida eterna... 

 

No item seguinte iremos insistir na questão do livre-

arbítrio, apresentando outros ângulos desta questão tão 

importante, e tão pouco ensinada no meio cristão...  
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29. LIVRE-ARBÍTRIO 2: LIVRE-ARBÍTRIO SE CONFUNDE COM A 
FÉ, SERIA O MESMO QUE FÉ? 

 

RESPOSTA: Não podemos confundir livre-arbítrio, um fruto 

natural da mente, com a fé salvadora um fruto espiritual, fruto 

de Cristo em nós.  

 

O Livre-arbítrio é fruto da razão, do cérebro, do raciocino, 

humano dando ao homem opções de escolher o que deve fazer, ou o 

que não lhe convém fazer.  

 

Enquanto a fé que redunda em salvação é uma dádiva de Deus, 

não vem das obras do homem. Portanto, livre-arbítrio não é o 

mesmo que fé, nem anula a fé. Fé e livre-arbítrio são duas coisas 

diferentes, com naturezas e origens diferentes.  

 

Reafirmamos e fazemos questão de dizer 

que livre-arbítrio NÃO É O MESMO QUE FÉ, nem tem a 

mesma natureza e origem que a fé salvadora.  

 

Estamos dizendo que O LIVRE-ARBÍTRIO É A CAPACIDADE, dada 

por Deus ao homem, para o homem ESCOLHER qualquer coisa, 

inclusive ser salvo, ou escolher não ser salvo, escolher crer, 

ou escolher não crer, em Jesus.  

 

Quando o homem escolhe o caminho da vida, nesse caso, Deus 

lhe concederá a fé salvadora, para que o homem deixe de andar só 

pela razão.  

 

Quando a fé que veio do alto é recebida na mente, o homem 

possa andar de fé em fé, e NÃO MAIS DE RAZÃO EM RAZÃO. 

 

FUNDAMENTO BÍBLICO DEMONSTRANDO QUE O HOMEM TEM LIVRE-ARBÍTRIO 

para escolher aceitar a Jesus como salvador: 

 ATOS 17:30 Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora 

a todos os homens, e em todo o lugar, que “se” arrependam; 
 

 JOÃO 1:11,12 Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. 12 Mas, a 

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

que creem no seu nome. 
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UM POUCO mais SOBRE a ação da FÉ,200 NA ORDEM 

DE SALVAÇÃO: Ninguém precisa ter fé para receber 

a fé salvadora. Se precisássemos de fé para receber 
a fé, viraria uma bola de neve, onde sempre seria 

necessária mais uma fé anterior, para podermos receber 

outra fé posterior.  
 

Se fé fosse o primeiro requisito para se escolher aceitar a 

fé teríamos um círculo sem fim – seria uma fé que necessitaria 

de outra fé para aceitar a próxima fé...  

 

Na realidade Deus doou ao homem o livre-arbítrio 

para aceitarmos a vida de fé, e passamos a andar por fé 

em Jesus, ou para rejeitarmos receber a fé, e ficar sem 

condições de andar por fé, no caminho da vida. 
 

VEJAMOS ISSO ANALISANDO A QUESTÃO DA INCREDULIDADE DOS QUE 

ESCOLHERAM SER ATEUS: Os ateus NÃO precisam de fé para 

RECUSAR receber a fé.  
 

O que os ateus e os crentes têm, depois do despertar da 

consciência, é o livre-arbítrio, é a capacidade de escolher, 

racionalmente, o que querem para suas vidas.  

 

Os crentes usam o livre-arbítrio, e aceitam receber a fé que 

vem do alto.  

 

                                                           
200 Um grande problema é que muitos não sabem o que é fé no contexto da salvação, e fora 

dele.  

 Em sonho, o Senhor mandou estudar tudo na bíblia. Até as pequenas coisas eram para 

ser estudadas e ensinadas, pois estávamos errando até nas pequenas coisas, por 

desconhecer a palavra Dele; 

 

 Em outro sonho, disse para ensinarmos até o uso do índice bíblico porque muitos nem 

isso sabiam usar, nem sabiam pesquisar na bíblia, nem sabiam onde estava escrito a 

respeito de Jesus... 

Mais DETALHES SOBRE “FÉS” DIVERSAS, LEIA NOSSO TRABALHO: “MEIOS DE GRAÇA”.  
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Os ateus usam o livre-arbítrio, e rejeitam receber a fé que 

vem de Jesus.  

 

Nem crentes nem ateus tinha, incialmente, a fé, mas 

ambos têm O LIVRE-ARBÍTRIO.  

 
Depois da escolha de cada um, agora, os crentes passam a 

possuir a FÉ SALVADORA, e os ateus continuam sem a FÉ salvadora, 

PORQUE NÃO QUISERAM recebe-la.  

 

Todo homem desde o despertar da consciência tem livre-

arbítrio, adquire a capacidade de escolher racionalmente qualquer 

coisa.  

 

Todos os homens nascem desconhecendo qualquer coisa a 

respeito de fé. Todos os humanos não têm fé ao nascer. 

 

Portanto, o homem não é INICIALMENTE condenado por não ter 

a fé, pois das crianças É O REINO DO CÉU, mesmo não tendo 

recebido, ainda, a fé em Jesus.  

 

Agora uma vez na posse do livre-arbítrio todos tem igualdade 

de condições de escolher receber a fé de Jesus, ou despreza ter 

fé em Jesus.  

 

Quem permanecer, depois de racionalmente adulto, SEM A FÉ É 

PORQUE NÃO QUIS recebe-la. Nesse caso, será condenado por ter 

escolhido rejeitar a fé que lhe foi ofertada.  

 

A bíblia não isenta os ateus das consequências espirituais 

da escolha que eles fizeram em não receber a fé de Jesus.  

 

A sagrada escritura ensina que as pessoas as quais NÃO tem 

fé NA EXISTÊNCIA da condenação eterna ao LAGO DE FOGO, MESMO SEM 

CRER em sofrimento eterno irão receber a sentença condenatória 

ao lago fogo.  

 

QUEM escolheu não crer em condenação eterna, mesmos assim, 

SERÁ CONDENADO. Fé é requisito para receber o Salvador e ser 

salvo por Ele. Ela não é necessária para a condenação.  

 

Ninguém precisa crer no lago de fogo para poder ser lançado 

nele. O requisito para ser lançado no lago eterno é não ter 



ELEIÇÃO, PREDESTINAÇÃO, GRAÇA, FÉ, TOTAL DEPRAVAÇÃO ETC. 

 

228 
ARQUIVO: ESTUDANDO A ELEIÇÃO  A PREDESTINAÇÃO E OUTROS ASSUNTOS 

PÁGINA: WWW.REVELACAODABIBLIA.COM.BR E-MAIL: REVELACAODABIBLIA@GMAIL.COM 

Cópia de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 13:02:02. 

recebido o Senhor Jesus o qual impede que sejamos lançados no 

tormento eterno. Jesus é quem nos livra da ira futura, Ele nos 

livra do sofrimento no lago de fogo. 

 

A bíblia ensina que devemos escolher o caminho da vida, o 

caminho estreito. Deus nos manda ESCOLHER O CAMINHO DA VIDA é 

porque ELE MESMO JÁ disponibilizou o caminho da fé e os meios 

para escolhermos andar de fé em fé.  

 

FUNDAMENTO BÍBLICO SOBRE FÉ COMO TIPO DE JESUS. Jesus que foi 

dado a todos, morreu por todos. Só não tem Jesus quem não quer 

recebe-lo: 

 HEBREUS 11:1 Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, 

e a prova das coisas que se não veem. 
 

Jesus é o firme fundamento, e a Pedra angular na vida espiritual dos servos. 

 ROMANOS 12:3 Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós 

que não pense de si mesmo além do que convém; antes, pense com moderação, 

conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. 
 

“A cada um” significa a TODOS quantos quiserem receber uma porção 
da fé que veio do alto céu. Quem “quer/deseja” receber a Jesus, o 
receberá. Deus não rejeita um “coração” contrito.  

A fé foi repartida A TODOS, tal qual o pão partido por Jesus.  

O Pão que Jesus partiu representava o corpo de Cristo. Esse pão foi 
repartido por todos do corpo apostólico o qual representa todos que 
quiserem ser seguidores de Jesus.  

ATÉ JUDAS TEVE O DIREITO DE RECEBER UMA PORÇÃO DO PÃO. Isso 
demonstra que mesmo os que rejeitam a Jesus, têm direito a um pedaço do 
PÃO DA VIDA, do pão que geram em nós a “fé”.  

O Senhor reservou um pedaço de pão para Judas, mesmo sabendo que 
Judas faria pouco caso do pão da fé, do pão da vida. 

Judas representa aqueles que rejeitam receber a Jesus. Judas 
representa os que não querem ter a fé ofertada por Jesus. Judas 
representa o ateu, aquele que não aceita ser seguidor de Jesus.  

O ateu é aquele que prefere os valores deste mundo, e rejeita 
aceitar o “alto” valor espiritual de Jesus. 

Jesus é aquele que se deixou partir para nos alimentar com a sua 
vida. “Cristo em nós esperança da gloria”. 
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 GÁLATAS 3:23 Mas, antes que a fé viesse, estávamos guardados 

debaixo da lei, e encerrados para aquela fé que se havia de 

manifestar. 
 

Jesus é aquele que veio e manifestou a sua graça e 
formosura entre nós. 

Jesus veio trazer uma nova lei, a lei da graça. Sendo 
ele mesmo a graça de Deus para com os homens. Jesus é a 
dadiva, a oferta perfeita, de Deus para resgatar o homem. 

 

Pois bem, REFORÇANDO...  

 

O LIVRE-ARBÍTRIO, a CAPACIDADE DE ESCOLHER, o direito de se 

autodeterminar, NÃO É o NOVO NASCIMENTO, NEM É a FÉ 

que vem de Jesus.  

 

O Livre-arbítrio é uma dádiva de Deus para 

dar condições ao homem de escolher o que quiser.  

 

Fé é uma dádiva de Deus para dar condições de 

o homem viver de fé em fé andando, pela “mente 

de Cristo”, para o reino celestial. 
 

O Livre-arbítrio é um DIREITO dado ao homem de livre ação, 

livre escolha racional.  

 

O Livre-arbítrio é a real possiblidade dada ao homem, por 

Deus, para podermos escolher o que quiserem viver no presente e 

no pós-morte da alma biológica.  

 

As pessoas têm livre-arbítrio para receber a fé em Jesus, e 

com isso nascer de novo.  

 

O homem não necessita de fé, nem de novo nascimento para 

poder escolher aceitar a salvação de Jesus.  
 

O que o homem necessita é do livre-arbítrio e isso todos os 

seres humanos, racionalmente saudáveis, tem condições de escolher 

a vida.  
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LEMBRANDO QUE ESCOLHER O QUE QUER VIVER NÃO É O 

MESMO QUE VIVER uma vida de fé se a escolheu. 
 

Vejamos, novamente, isso pela ótica dos ateus, pelos olhos dos que 

não querem ter fé, DOS QUE NÃO CREEM EM NADA: É fato 

corriqueiro que muitos escolhem não crer em nada, nem em céu, nem 

lago de fogo, nem em reino dos espíritos vivos, ou dos espíritos 

condenados à morte. Somente isso já é suficiente para PERCEBERMOS 

QUE todo homem tem capacidade de fazer escolhas, MESMO ANTES DA 

FÉ, de JESUS, VIR MORAR EM NOSSOS CORAÇÕES.  

 

Nenhuma pessoa necessita de FÉ PARA NÃO TER FÉ.  

 

Ninguém precisa de “fé” para exercer o livre-

arbítrio e escolher “não ter fé”, da mesma forma 

ninguém precisa de fé para escolher receber a fé que 

vem de Jesus. O QUE, todos os homens, ATEUS E CRENTES, precisam 
é do livre-arbítrio, pelo qual se autodeterminam.  

 

Certamente que todos concordam conosco que uma criancinha, 

ou um mentalmente incapaz, não tem como receber a fé, pois para 

tal ato lhes falta a razão, para poderem escolher e receber o 

projeto salvador em Jesus.  

 

A falta de racionalidade é um dos motivos pelos quais não se 

batiza uma criança, nem um totalmente louco, nem uma pessoa com 

morte cerebral, nem um morto. Porque lhes falta a “VIDA DA RAZÃO”, 

falta a “capacidade de crer, e de se arrepender”.  

 

A razão leva o homem a aceitar a crença e obter a fé e o 

arrependimento que vem do alto. Sem a razão, não existe a 

faculdade necessária para batizarmos uma pessoa, em nome do Pai, 

do Filho e do Espírito Santo.  

 

É de nenhum proveito espiritual batizar alguém que sequer 

entende o que está ocorrendo no mundo físico, muito menos no 

reino espiritual, por estar “racionalmente” morto. 

 

Os servos de Jesus exerceram o livre-arbítrio e 

aceitam a Jesus como seu salvador pessoal. Neste caso, 
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A FÉ foi DADA POR JESUS DEPOIS QUE O HOMEM ESCOLHEU 

ACEITAR A salvação de JESUS. 

 

Os servos receberam a Jesus, o autor e consumador 

da nossa fé. Por isso o crente tem fé que vem do alto. 

Ele recebeu o Senhor Jesus, o pai da fé, e poderá passar 

a andar de fé em fé em Jesus. 

 

Os ateus, por sua vez, exercem o livre-arbítrio e 

REJEITAM A SALVAÇÃO ofertada através de Jesus. Por ter 

rejeitado a Jesus o ATEU/o DESCRENTE ficará sem a fé, 

ficará sem Jesus. Nesse caso o descrente não terá a fé 

que veio do alto, não poderá andar de fé em fé por não 

ter Jesus dirigindo a sua mente. 
 

Para se escolher qualquer coisa é necessária à existência da 

razão, através da qual se percebe as opções racionais que temos 

para escolher. 

 

LIVRE-ARBÍTRIO é INDEPENDENTE e totalmente DIFERENTE DA FÉ.  

 

Não podemos atrelar o livre-agir/livre-arbítrio201 à 

existência de fé. Pois, livre-arbítrio é fruto da razão terrena, 

tem origem na razão, na matéria, e a fé tem origem no Espírito 

Santo, Espírito de fé. Portanto fé para salvação tem natureza 

celestial. 

 

A livre-escolha, o livre-agir, o livre-arbítrio, a escolha 

racional, existe antes da fé, e durante o viver por fé. Também 

não deixa de existir depois que uma pessoa escolhe receber a fé 

de Jesus.  

 

                                                           
201 REFUTAMOS completamente as diferenças teológicas entre livre-agir/livre-agência 
e livre-arbítrio. O correto é tratar essas palavras como sinônimo uma das outras, 
pois não existe liberdade de agir, livre-agir, livre-agência, se não tivermos 
liberdade, se não possuirmos o direito de escolher como agir livremente.  
 
Se não há livre-arbítrio não há livre-agência, livre-agir. Portanto, a celeuma 
teológica apontando diferenças entre livre-agir/livre-agência e livre-arbítrio é 
pura invencionice que não leva a lugar nenhum, é apenas mais uma tentativa de 
esconder/mascarar o fato de o homem ter livre-arbítrio. 
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Evidentemente que uma pessoa a qual escolheu viver por fé em 

Jesus, também escolheu entregar o governo da sua vida ao Espírito 

Santo. O cabeça do servo deve ser o Espírito Santo.  

 

Os servos de Jesus muito embora tenhamos a razão, e a 

liberdade para exercer o livre-arbítrio, ESCOLHEMOS ANDAR PELA 

CABEÇA DE JESUS. Escolhemos aceitar o governo do espírito, em 

detrimento da nossa racionalidade.  

 

Andamos não mais pela razão da nossa mente, mas pela mente 

de Cristo, pelo governo do Espírito Santo. Isso não significa 

que deixamos de ser HUMANOS E RACIONAIS, mas que entregamos o 

governo da nossa vida à mente de Cristo.202 

 

Para viver por fé, uma pessoa escolhe por livre-arbítrio 

aceitar que o Espírito santo conduza tal pessoa pelo caminho da 

vida.  

 

FUNDAMENTO BÍBLICO DEMONSTRANDO O GOVERNO DO ESPÍRITO SANTO SOBRE 

OS SERVOS DE JESUS e não mais o governo da nossa própria 

racionalidade:  

 

 ROMANOS 8:14 Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, 

esses são filhos de Deus; 

 

 GÁLATAS 5:18 Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da 

lei. 

   Pois bem, se um servo quiser voltar a viver pela razão, 

se quiser ser o cabeça/o senhor de sua própria vida, nesse caso, 

o Espírito Santo não irá sobrepor à liberdade, (o livre-

arbítrio), que o homem recebeu de Deus para escolher o que quer 

viver. 

O homem é livre para escolher quem irá conduzir a sua vida. 

Se a direção da sua vida é da sua própria razão/cabeça, com suas 

concupiscências, tem como consequência a morte espiritual. 

O servo de Jesus faz opção pelo governo da mente do Senhor 

Jesus, através do Santo Espírito, o que resultará em vida eterna. 

                                                           
202 I CORÍNTIOS 2:16... Mas nós temos a mente de Cristo. 
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A seguir mais um pouquinho sobre livre-arbítrio através de 

exemplos bíblicos... 

30. LIVRE ARBÍTRIO 3: HÁ PROVAS QUE O HOMEM ESCOLHE O 
QUE VIVER? 

Resposta: Sim. Existem muitos TESTEMUNHOS bíblicos 

demonstrando que temos total liberdade para escolher qualquer 

coisa.  

A bíblia apresenta vários exemplos em que os homens são 

chamados a fazerem a escolha entre a vida e a morte, entre a 

vitória e a derrota, entre ser abençoado ou ser amaldiçoado, etc.  

ALGUNS EXEMPLOS ENCONTRADOS NA BÍBLIA: 

 ADÃO E EVA ESCOLHERAM NÃO OBEDECER À PALAVRA DE DEUS, FORAM 
AMALDIÇOADOS. Adquiram a morte física:  

 

 GÊNESIS 3:3,6,11-13 Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, 

disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis para que não 

morrais. 6 E viu 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. 

11 E Deus disse:... Comeste tu da árvore de que te ordenei que não 

comesses? 12 Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, 

ela me deu da árvore, e comi. 13 E disse o SENHOR Deus à mulher: Por 

que fizeste isto? E disse a mulher: A serpente me enganou, e eu comi. 
Se o homem não pudesse escolher fazer algo contra a vontade/palavra 
de Deus, Adão não teria como ter desobedecido a Deus e comido da 
árvore proibida.  
 
Sequer Deus teria dado uma ordem para Adão não comer da árvore 
proibida porque Adão não teria como comer dela se Deus não tivesse 
dado a Adão liberdade para comer ou não comer dela.  

 

 CAIM É INSTADO POR DEUS A FAZER O BEM. NO ENTANTO HAVIA A 

OPÇÃO DE NÃO FAZER O BEM. Caim não obedeceu ao Senhor e foi 

amaldiçoado por escolher fazer o que não agradou a Deus: 

 
 

 GÊNESIS 4:6,7 E o SENHOR disse a Caim: Por que te iraste? E por 

que descaiu o teu semblante? 7 Se bem fizeres, não é certo que 

serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti 

será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. 
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 ABRAÃO ESCOLHEU OBEDECER AO SENHOR E OFERTOU ISAQUE. Foi 

abençoado com a justiça de Deus, e Isaque foi poupado da 

morte: 

 

 GÊNESIS 22: 1-12 E aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a 

Abraão,... 2 E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem 

amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das 

montanhas, que eu te direi. 3 Então se levantou Abraão pela manhã de 

madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo dois de seus moços 

e Isaque seu filho; e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao 

lugar que Deus lhe dissera. 4 Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos, 

e viu o lugar de longe. 6 E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre 

Isaque seu filho; e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos 

juntos. 9 E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali 

um altar e pós em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o 

sobre o altar em cima da lenha. 10 E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o 

cutelo para imolar o seu filho; 11 Mas o anjo do SENHOR lhe bradou desde 

os céus, e disse: Abraão, Abraão! E ele disse: Eis-me aqui. 12 Então disse: 

Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada; porquanto agora 

sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. 
 

 NOÉ ESCOLHEU OBEDECER A DEUS. FEZ A ARCA QUE DEUS MANDOU 

FAZER. Noé foi abençoado, VIVEU ele e sua família: 

 

 GÊNESIS 6:9... Noé andava com Deus. 13 Então disse Deus a Noé ...14 Faze para 

ti uma arca da madeira de gofer; ... 22 Assim fez Noé; conforme a tudo o que Deus 

lhe mandou, assim o fez; 

 

 MATEUS 24:38,39 Porquanto, assim como, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, 

bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, 39 E não 

o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho 

do homem. 

 

 MOISÉS ESCOLHEU SERVIR A DEUS E NÃO AOS PRAZERES DO EGITO. 

Foi abençoado. Viveu ele seus filhos, e seu povo: 

 

 HEBREUS 11:24-26 Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser 

chamado filho da filha de Faraó, 25 Escolhendo antes ser maltratado 

com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado; 26 

Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os 

tesouros do Egito; ... 
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 MOISÉS MANDA O POVO ESCOLHER ENTRE A VIDA E A MORTE. Quem 

obedeceu foi abençoado, quem não obedeceu foi amaldiçoado: 

 

 DEUTERONÔMIO 11:26-28 Eis que hoje eu ponho diante de vós a 

bênção e a maldição; 27 A bênção, quando cumprirdes os 

mandamentos do SENHOR vosso Deus, que hoje vos mando; 28 

Porém a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do 

SENHOR vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos 

ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes;  
 

  DEUTERONÔMIO 30:19 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. 
  

 JOSUÉ E O POVO ESCOLHERAM SERVIR A DEUS e foram abençoados. 

Tomaram posse da terra prometida: 

 

 JOSUÉ 24:15 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; 

 

 JOSUÉ 24:18 E o SENHOR expulsou de diante de nós a todos esses povos, 

até ao amorreu, morador da terra; também nós serviremos ao 

SENHOR, porquanto é nosso Deus; 

 

 JOSUÉ 24:24 E disse o povo a Josué: Serviremos ao SENHOR 

nosso Deus, e “obedeceremos” à sua voz. 
 

 SAUL ESCOLHEU NÃO OBEDECER A DEUS e FOI REJEITADO. Perdeu o 

reino e morreu juntamente com sua família: 

 

 I SAMUEL 15:19,26 Por que, pois, “não deste ouvido à 

voz do SENHOR”, antes te lançaste ao despojo, e 
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fizeste o que parecia mau aos olhos do SENHOR? 
26 Porém Samuel disse a Saul: Não voltarei contigo; “porquanto 

rejeitaste a palavra do SENHOR”, já te rejeitou o 

SENHOR; 

 

 I CRÔNICAS 10:12,13 .... Tomaram o corpo de Saul, e os corpos 

de seus filhos, e os trouxeram a Jabes; ... 13 Assim morreu Saul 

por causa da transgressão que cometeu contra o SENHOR, 

por causa da palavra do SENHOR, a qual não havia 

guardado ... 
 

 DAVI ESCOLHEU TEMER A DEUS E NÃO TOCOU EM SAUL. Foi 

abençoado, tomou posse do reino e retransmitiu a coroa do 

reino para seu filho Salomão: 

 

 I SAMUEL 6:4,9...E Davi se levantou, e foi ao lugar onde Saul se tinha 

acampado; viu Davi o lugar onde se tinha deitado Saul, 9 E disse Davi a 

Abisai: Nenhum dano lhe faças; porque quem estendeu a sua mão contra o 

ungido do SENHOR, e ficou inocente? 

 

 RUTE ESCOLHEU SEGUIR A DEUS e foi abençoada, entrou na 

genealogia de Jesus: 

 

 RUTE 1:16 Disse, porém, Rute: Não me instes para que te abandone, e deixe 

de seguir-te; porque aonde quer que tu fores irei eu, e onde quer que 

pousares, ali pousarei eu; o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus; 

 

 DANIEL E SEUS AMIGOS ESCOLHERAM NÃO SE CONTAMINAR e foram 

abençoados: 

 

 DANIEL 1:5,8 E o rei lhes determinou a porção diária, das iguarias do rei, 

e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por três anos, para que 

no fim destes pudessem estar diante do rei. 8 E Daniel propôs no seu coração 

não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que 

ele bebia; portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se 

contaminar. 

 

 JUDAS ESCOLHEU TRAIR A JESUS e foi amaldiçoado. Morreu 

enforcado pelas próprias mãos: 
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 LUCAS 22:28 E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo trais o Filho do 

homem? 

 

 MATEUS 27:3,5 Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, 

trouxe, arrependido, as trinta moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes 

e aos anciãos, 5 E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se 

e foi-se enforcar. 

 

 MARIA FEZ UMA BOA ESCOLHA AO SERVIR A JESUS POR FÉ E NÃO POR 

OBRAS. Ela foi abençoada com a melhor parte: 

 

 LUCAS 10:41 E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa 

e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária; E Maria 

“escolheu a boa parte”, a qual não lhe será tirada. 

 

 JESUS MANDA QUE ESCOLHAMOS O CAMINHO ESTREITO para sermos 

abençoados com a vida: 

 

 MATEUS 7:13 Entrai pela porta estreita; porque larga é a porta, e espaçoso 

o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela; 14 E 

porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há 

que a encontrem. 

 

 A CONDENAÇÃO DO HOMEM NO DILÚVIO. O homem estava vivendo 

livremente a sua própria vontade maligna. Por isso Deus os 

condenou:  

 

 GÊNESIS 6:11,13,17 A terra, porém, estava corrompida diante da face de 

Deus; e encheu-se a terra de violência. 13 Então disse Deus a Noé: O fim de 

toda a carne é vindo perante a minha face; porque a terra está cheia de 

violência; e eis que os desfarei com a terra. 17 Porque eis que eu trago um 

dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito 

de vida debaixo dos céus; tudo o que há na terra expirará;  

 

 MATEUS 24:38,39 Porquanto, assim como, nos dias anteriores ao dilúvio, 

comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé 

entrou na arca, 39 E não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a 

todos... 
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  A CONDENAÇÃO DE SODOMA E GOMORRA porque os homens ali 

estavam vivendo à própria vontade carnal em grandes pecados 

contra o Senhor: 

 

 GÊNESIS 13:13 Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes 

pecadores contra o SENHOR; 

 

 GÊNESIS 19:24,25 Então o SENHOR fez chover enxofre e fogo, do 

SENHOR desde os céus, sobre Sodoma e Gomorra; 25 E destruiu aquelas 

cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o 

que nascia da terra 
  

 A LEI... 

 

Pois bem, o maior testemunho bíblico que Deus não retirou o 

livre-arbítrio do homem é a lei dada por Deus a Moisés. 

A lei NÃO ERA UMA FICÇÃO, nem uma mentira com promessas de 

vida para quem escolhesse OBEDECER.  

A LEI ensinava que o homem o qual cumprisse a lei viveria. 

DEUS NÃO MANDARIA O HOMEM ESCOLHER OBEDECER A LEI SE O HOMEM 

NÃO TIVESSE COMO ESCOLHER OBEDECER, OU ESCOLHER NÃO OBEDECER. 

A teologia que prega ausência de livre-arbítrio é a teologia 

do absurdo, é o ensino da ausência de pecado, pois SE o homem 

não pode decidir o que fazer ele também não tem como desobedecer, 

não teria como pecar.  

Se não tivéssemos liberdade para fazer o que é certo, 

igualmente não teríamos livre-arbítrio para escolher fazer o que 

é errado. 

Se não fossemos livres para escolher obedecer a Deus, se 

fossemos programados por Deus para sermos, uns bons, outros 

perversos, NÃO haveria desobediência, consequentemente não 

haveria pecado a ser castigado.  

Tanto os “bons e eleitos para fazer o bem”, quanto os “maus 

e eleitos para praticarem a iniquidade”, ambos, se fossem SEM 

LIVRE-ARBÍTRIO, estariam fazendo o que Deus predeterminou, 

predefiniu, para que cada um fazer.  

No caso acima, não haveria pecado/desobediência, mas 

obediência-mecânico-biológica, porque eleitos para salvação e 
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eleitos para praticarem iniquidades estariam fazendo, 

unicamente, a vontade de Deus.  

Se todos os homens estivessem vivendo, somente, a vontade de 

Deus, não haveria nenhuma justiça em castigar alguém por fazer o 

que lhe foi imposto a viverem, por força irresistível da parte 

de Deus. 

 A heresia da INEXISTÊNCIA DE LIVRE-ARBÍTRIO produz vários 

absurdos.  

Vejamos alguns:  

Se o homem não fosse livre, se o homem fizesse apenas aquilo 
QUE DEUS “SOBERANAMENTE IMPÕE QUE O HOMEM FAÇA”, então a 

responsabilidade pelo pecado que o homem comete seria toda de 

Deus.  

O HOMEM SERIA, NESTE CASO, apenas “INSTRUMENTOS NAS MÃOS DE 

DEUS”, e Deus seria o autor INTELECTUAL E O EXECUTOR INDIRETO 

DOS PECADOS DO HOMEM. Deus seria o executor indireto de coisas 

ruins, praticadas por todos os pecadores. Os homens seriam, 

apenas, miseráveis instrumentos nas mãos de Deus. 

A VERDADE É que O HOMEM É LIVRE, e capaz de agir escolhendo 

o que quer fazer. Por isso, o homem é o responsável pelo fruto 

de suas escolhas e de suas ações e obras.  

Para os adeptos da inexistência do livre-arbítrio, Deus, por 

ato soberano, teria criado seres PARA SEREM PECADORES, sem 

condição alguma de escolherem não pecar.  

Para os adeptos da inexistência de livre-arbítrio, no homem, 

os humanos fariam atos pecaminosos por imposição irresistível de 

Deus.  

Essa heresia é um ensino que vem desde Adão. Por ela se faz 

do culpado um inocente, por “transferência” da responsabilidade 

dos pecados dos homens para Deus. 

A pregação de ausência de livre-arbítrio, no homem, é uma 

postura teológica existente desde ADÃO e EVA.  

Vejamos isso: Adão pecou e pôs a culpa em Eva. Para Adão a 

culpa pela desobediência dele era da “mulher que Deus lhe deu”.203 

                                                           
203 GÊNESIS 3:12 Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, e comi. 
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Eva, por sua vez, transferiu a responsabilidade de seu pecado 

para a serpente...204  

Nessa cadeia de desculpas, e irresponsabilidades, defendida 

por muitos teóricos da bíblia, acabam por atribui o pecado a 

DEUS, o soberano, o qual fez tudo como bem quis fazer, e teria 

feito os homens para serem pecadores. 

Para a teologia deles, Deus fez o homem, e também a cobra 

que enganou o homem, e também fez o adversário que induziu a 

cobra a enganar o homem. Seguindo essa corrente de seres criados 

sem nenhuma capacidade de se autodeterminar, sem livre-arbítrio, 

chega-se a transferência da responsabilidade pelo pecado do homem 

para DEUS, para Aquele que não pode pecar.  

Para eles a responsabilidade/culpa pela existência de 

pecados é da conta da soberania de Deus que tudo criou. 

Com essa cadeia de erros, criaram um escândalo para com 

Deus.205 Por erro no entendimento de assuntos bíblicos, 

idealizaram um “deus” o qual seria o culpado pelos pecados e 

pelas desobediências das criaturas que criou.  

Muitos teólogos difundem a existência de um “deus” o qual 

irresistivelmente obriga suas criaturas a agirem de forma 

maligna, para por fim, de forma injustificável e inculpável, as 

condenar sem culpa alguma. Pois, para tais teóricos da bíblia, 

os homens teriam feito o mal por serem irresistivelmente 

obrigadas a fazerem, e não porque escolheram viver praticando a 

iniquidade em total desobediência à vontade santa de Deus.  

Para os pregadores da ausência de livre-arbítrio, a culpa do 

pecado é transferida para Deus o qual, soberanamente, fez homens, 

“e cobras” sem livre-arbítrio.  

Para tais doutrinadores racionais do absurdo, Deus teria 

feito criaturas para pecarem sem ter liberdade alguma de escolher 

fazer aquilo que é correto diante de Deus. Deus teria elegido 

bilhões de homens para serem “perversos”.  

Vejamos outros absurdos produzidos pela teologia da negação 

de livre-arbítrio: Eles negam a existência do pecado; negam a 

                                                           
204 GÊNESIS 3:13 E disse o SENHOR Deus à mulher: Por que fizeste isto? E disse a mulher: A serpente me enganou, e 

eu comi. 
205 LUCAS 7:23 E bem-aventurado é aquele que em mim se não escandalizar. 
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justiça de Deus, negam a possibilidade de arrependimento de más 

obras.206 

A doutrina da inexistência de livre-arbítrio no homem NEGA 

A BÍBLIA, E transforma O “GRANDE E JUSTO DEUS”, num “deus não 

encontrado na bíblia”. Pois, como poderia o homem não ter livre-

arbítrio, não ter como escolher qual o caminho que vai andar, e, 

ao mesmo tempo, ser responsabilizado/condenado por não ter 

escolhido se afastar do pecado, se POR IMPOSIÇÃO IRRESISTÍVEL 

não tinha como deixar de praticar pecados?  

Se o ensino da inexistência de livre-arbítrio fosse 

verdadeiro, se não fosse uma heresia racional, não haveria 

grandeza e justiça no ato de Deus condenar alguém ao lago de 

fogo, por pecados cometidos por imposição do próprio Deus.  

Se alguém tivesse sido criado, por Deus, exatamente para 

praticar pecados, e tal pecador não tivesse como escolher não 

pecar, então porque haveria uma condenação de tal pessoal? 

Se o homem fosse programado, por Deus, para ser malvado, sem 

ter como escolher ser bom, ou mal, ENTÃO NÃO TEM COMO SE 

ARREPENDER, NEM COMO SER RESPONSABILIZADO POR FAZER O QUE faz 

por imposição irresistível de Deus. 

Também não haveria salvação, nem condenação, mas apenas 

existiria o resultado previamente definido por Deus. Nem haveria 

motivo para existir um projeto de salvação através de Jesus, pois 

Deus já tinha predeterminado salvar determinadas pessoas. Por 

outro lado, teria prefixado condenar uma multidão de pessoas, de 

forma irremediável, de modo intransponível.  

A verdade é: NÃO EXISTE UMA predeterminação, uma separação 

prévia, feita por Deus, de uns para serem ímpios/do “mal” e de 

outros para serem servos/do “bem”.  

Se existisse esse tipo de predestinação, sequer haveria 

salvação e condenação. Pois quem fosse para o céu nunca teve o 

risco de perder esse destino, e quem fosse para o lago de fogo 

nunca teve oportunidade alguma de ir para o céu.  

                                                           
206 Pois pecado é fruto da desobediência a Deus. A justiça é dar a cada o que lhe pertence 
por direito. O arrependimento é exercício da vontade livre em não mais fazer o que se estava 
fazendo anteriormente. 
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Com uma predestinação seletiva, de uns para o céu, e outros 

para o inferno, não haveria condição nem de perder, nem de ganhar 

a salvação, pois, tudo seria previamente determinado.  

Nesse caso, se existisse uma prévia escolha de Deus de quem 

será salvo, ou condenado, todo o projeto de salvação, inclusive 

a morte de Jesus, seria uma grande encenação injustificável, pois 

quem seria salvo, e quem seria condenado, já estava previamente 

DETERMINADO. 

A bíblia ensina, claramente, que Deus não faz esse tipo de 

acepção de pessoas, também ensina que a ninguém despreza. Deus 

ama a todos os homens que vem ao mundo... 

Se certo homem tivesse sido programado por Deus para praticar 

o pecado, e ele de fato praticasse o pecado, por não ter liberdade 

de não pecar, então DE FATO ESSE HOMEM ESTARIA OBEDECENDO A 

PROGRAMAÇÃO de pecar, estaria cumprindo uma determinação 

irresistível, RECEBIDA de DEUS.  

Se os pecadores estivessem seguindo ordem de Deus, não 

estariam desobedecendo ao Senhor, não estaria pecando, por estar 

obedecendo ao que Deus lhe determinou.  

Predeterminação para pecar não é verdade, não existe na 

bíblia. Pois, Deus não tem prazer na iniquidade. Portanto, não 

fez nada, nem ninguém, predeterminado para praticar iniquidades. 

Continuando, se o homem estivesse praticando iniquidades por 

imposição irresistível de Deus, se isso fosse verdade, nesse 

caso, a responsabilidade do pecado seria de Deus que teria criado 

muitos homens exclusivamente para fazer o que é pecado diante do 

Senhor.  

Não existe na bíblia escolha de pessoas para praticar 

impiedades, seguindo ordem de Deus. Pelo contrário, alguém peca 

quando desobedece a vontade de Deus, e pratica males. Não existe 

pecado por obediência, não existe impiedade se alguém estar 

obedecendo a vontade de Deus... 

A grande guerra espiritual do homem é exatamente para 

obedecermos a Deus, e FAZER SOMENTE a BOA vontade de Deus.  

A herética teologia da inexistência de livre-arbítrio criou 

outro tipo de pecado, não previsto na bíblia. Qual seja: Criou O 

PECADO POR OBEDECER IRRESISTIVELMENTE A DEUS. 



ELEIÇÃO, PREDESTINAÇÃO, GRAÇA, FÉ, TOTAL DEPRAVAÇÃO ETC. 

 

243 
ARQUIVO: ESTUDANDO A ELEIÇÃO  A PREDESTINAÇÃO E OUTROS ASSUNTOS 

PÁGINA: WWW.REVELACAODABIBLIA.COM.BR E-MAIL: REVELACAODABIBLIA@GMAIL.COM 

Cópia de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 13:02:02. 

Se fosse verdade que uns foram feitos por Deus para serem 

ímpios pecadores, nesse caso, não haveria desobediência, pelo 

contrário, muitos estariam praticando pecados porque Deus os 

teria “elegido/programado” para pecarem. 

LEMBRANDO que salvação não é fruto de boas obras.207 Mesmo o 

homem tendo livre-arbítrio, e sendo capaz de escolher fazer o 

bem, isso não gera salvação. Pois, salvação é pela graça, através 

da fé, não vem das boas obras.208  

Por outro lado, o pecado é fruto das más obras do homem, é 

fruto de desobediência a Deus.  

O absurdo disso tudo é que Deus não obriga o homem nem mesmo 

a fazer o bem, como podem admitir que Deus obrigasse o homem a 

fazer o mal, a praticar iniquidades? 

Por tudo isso, dizemos novamente que o ensino da inexistência 

de livre-arbítrio no homem é a teologia da tolice a qual atribui 

a DEUS INJUSTIÇA, MALDADE, INCOERÊNCIA, FALTA DE MISERICÓRDIA, 

MENTIRAS...  

Como sabemos nada disso é possível de ocorrem em Deus, nada 

desses males Deus faz, por serem contrários os seus santos 

atributos de: Verdade, justiça, bondade, coerência, 

misericórdia, sabedoria, onisciência, lealdade, santidade... 

Muitos teólogos defendem racionalmente um “deus” que 

condenaria alguém por estar fazendo aquilo que o “deus” deles 

predeterminou/elegeu para a pessoa fazer.  

O pecado da pessoa condenada, por eles, seria ter obedecido 

a Deus. O pecador teria feito o que Deus predeterminou para o 

ímpio fazer. Melhor, essa pessoa reprovada estaria sendo 

condenada sem desobediência, sem pecado algum, posto que quem 

sempre obedece a Deus não comete pecado. 

Para eles Deus teria elegido o ímpio para fazer impiedades, 

e como o pecador fez o que Deus teria mandado fazer, seria 

condenado. Nessa situação, seria injustamente condenado, pois 

não poderia fazer diferente, por estar debaixo de força soberana 

e irresistível de Deus...  

                                                           
207 Maiores detalhes sobre “boas obras humanas”, leia nossos trabalhos: “PARA QUE SERVEM AS 
BOAS OBRAS” e “SALVO POR OBRAS OU SALVO PELA FÉ EM JESUS?” 

 
208 EFÉSIOS 2:8 Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não vem de vós, é dom de Deus. 
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A bobagem do ensino da inexistência de livre-arbítrio no 

homem leva para essas contradições fantasmagóricas, para essas 

doidices teológicas, sem base alguma na palavra de Deus.  

Pecar é não atender, é não obedecer à vontade de Deus, é o 

agir do homem se comunicando com as obras do inimigo, é agir em 

desobediência à vontade de Deus.209 PECAR é agir fora da santa 

vontade de Deus. A vontade do Senhor é o alvo a ser alcançado 

pelos servos.  

O salário, o pagamento, por pecados, por desobediências 

cometidas, é a MORTE no lago de fogo.  

Deus é justo. Ele recompensa quem lhe obedece com UMA VIDA 

ETERNA, e nunca com uma morte eterna. 

Só existe pecado porque o homem “resiste” fazer a vontade de 

Deus. Somente existe pecado, e consequente condenação, morte 

espiritual, porque o homem, por seu livre-arbítrio, faz o que 

Deus não quer que o homem faça.  

Neste mundo somente o homem comete pecado, porque no reino 

animal só o homem tem livre-arbítrio, através do qual o homem 

pode fazer a vontade de Deus, ou a sua própria vontade.  

Os demais seres deste mundo, estes sim, existem somente 

dentro dos limites da vontade soberana e irresistível de Deus.  

Os outros seres do mundo vivem no “automático” PORQUE NÃO 

RECEBERAM VONTADE PRÓPRIA, NÃO RECEBERAM RAZÃO, não receberam A 

CONSEQUENTE LIBERDADE PARA ESCOLHER qual vontade quer fazer.  

Os animais irracionais, os vegetais, e os minerais existem 

dentro da prévia determinação irresistível dada pela palavra de 

Deus, por isso não cometem desobediências, não praticam pecados.  

Esse determinismo funcional sobre as coisas materiais não se 

aplica aos humanos. 

O pecado é o ato de agir foram do alvo santo, justo, e 

determinado por Deus. 

Deus não tem como alvo, para os homens, a mentira, o engano, 

o homicídio, as impiedades em geral. As iniquidades são alvos do 

inimigo de Deus.  

                                                           
209 PARA MAIORES DETALHES SOBRE PECADO, LEIA NOSSO TRABALHO: “TIPOLOGIA MALIGNA DO PECADO”. 
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Portanto, Deus não comete iniquidades nem impõe que os 

humanos vivam pecando irresistivelmente. 

Se alguém está fazendo EXATAMENTE o que Deus pré-

determinou/ELEGEU para essa pessoa fazer, ELA ESTA “obedecendo” 

a Deus. Nesse caso não há pecado algum, nem haveria JUSTIÇA em 

condenar alguém ao lago de fogo por essa pessoa ter feito o que 

Deus determinou que ela vivesse, fizesse...  

Resumindo: A teologia herética da “DOIDERA TOTAL, O 

DETERMINISMO” inventou uma condenação do homem por obedecer a 

Deus. Inventaram que pessoas são predeterminadas por Deus para 

serem sempre ímpias, e essas pessoas por obedecerem 

irresistivelmente a Deus, seriam condenadas por obediência 

irresistível.  

Pois bem: 

 Deus determinou que:  

“A alma que pecar essa morrerá”, 210 e  

 Os adeptos da teologia “da inexistência de 

livre-arbítrio” inventaram:  

 
“A alma não pode desobedecer a Deus. Ela irá irresistivelmente 

sempre agir obedecendo a Deus. Pecará obedecendo ao que Deus 

determinou. Essa alma obediente à determinação irresistível de Deus 

morrerá por ter obedecido a Deus. Irá para o lago de fogo por ter 

obedecido a Deus”. Isso é um dos resultados da teoria 

do determinismo... 

Muitos teólogos deterministas criaram uma condenação ao lago 

de fogo por alguém não pecar.  

Os pregadores da inexistência de livre-arbítrio, da eleição 

fatalista/determinista, criaram uma nova categoria de 

                                                           
210 NÃO HÁ CONDENAÇÃO PARA QUEM AGE OBEDECENDO A DEUS. QUEM PECAR ESSE É QUE ESTÁ SUJEITO A 
CONDENAÇÃO... 
 

 EZEQUIEL 18:20 A alma que pecar, essa morrerá;...; 

 

 ÊXODO 32:33 Então disse o SENHOR a Moisés: Aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu 

livro. 
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condenados: Os condenados por obedecerem a Deus, por fazerem 

aquilo que Deus programou para que tais condenados cometessem.  

Para os deterministas a obediência dos programados para 

fazerem as impiedades, seria, para os teóricos da inexistência 

de livre-arbítrio, o motivo da condenação dos que pecaram por 

serem irresistivelmente separados para pecarem.  

Vários teólogos defensores da inexistência de livre-

arbítrio, e existência de uma eleição determinista para a morte, 

inverteram tudo sobre pecado.  

Basicamente pecar é: Praticar um ato de desobediência a Deus, 

é errar o alvo da santa vontade de Deus. Pecar é cometer um ato 

que Deus não quer que o homem venha a fazer.  

Deus não é Deus de confusão. As confusões são frutos das 

teologias racionais e humanas.  

Deus criou o homem com livre-arbítrio, pois fomos criados 

conforme a imagem e semelhança de Deus. O homem herdou o livre-

arbítrio do próprio Deus. Esse atributo humano, o livre-arbítrio, 

sempre esteve e SEMPRE ESTARÁ COM O HOMEM.  

O homem nunca perdeu o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é um 

ATRIBUTO ESSENCIAL À NATUREZA HUMANA. 

Os humanos e os espíritos têm livre-arbítrio para viver como 

bem quiserem. Ninguém vive debaixo de uma camisa de força, 

cumprindo apenas a vontade de Deus.  

Se todos cumprissem estritamente a vontade de Deus não 

haveria pecado, ninguém seria condenado ao lago de fogo, nem o 

mundo estaria em tão densas trevas e pecados.  

Se fizéssemos apenas a vontade de Deus estaríamos muito bem, 

pois a vontade de Deus é sempre boa, pura, justa, santa, e fonte 

de vida.  

O que o homem vive é fruto de suas próprias escolhas. Se 

vivêssemos sempre a vontade de Deus, estaríamos desfrutando DA 

GLORIA DO SENHOR, estaríamos desfrutando diariamente de GRANDES 

MILAGRES, MARAVILHAS E PRODÍGIOS inimagináveis. 

Quem prega que o homem não tem livre-arbítrio e vive somente 
a vontade soberana de Deus, está ENSINANDO QUE DEUS TEM UM REINO 
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DE caos e destruição, de malignidades e perversidades, das mais 

variadas espécies, praticadas e vistas EM TODO O PLANETA.  

Os males os quais estão ocorrendo no mundo, não veem de Deus, 

é fruto das escolhas ímpias dos homens, movidos pelos desejos 

carnais, inflamados/instigados pelo adversário, e seus anjos 

caídos.  

A seguir veremos um pouco sobre eleição e predestinação do 

homem à salvação eterna.  

31. EXISTEM ELEIÇÃO E PREDESTINAÇÃO PARA SALVAÇÃO? 

RESPOSTA: Sim. Existe eleição e também predestinação. A bíblia 

fala sobre elas. Todavia, a eleição e a predestinação prevista 

na bíblia não é nos MOLDES pregados nos ensinos 

DETERMINISTA/fatalista - calvinista, nem nos ditames fideísta - 

arminiano. 

 

NÃO existe, NA BÍBLIA, uma eleição onde uns são eleito-

predestinados para o céu, e outras pessoas teriam sido eleitas e 

predestinadas para o lago de fogo. 

Um dos problemas da maioria dos teólogos fatalistas, ou 

fideístas, é não ter alcançado que a ELEIÇÃO PARA SALVAÇÃO É UMA 

ELEIÇÃO GERAL, para salvação de toda a humanidade.  

A falta de discernimento da bíblia, pela própria bíblia, é 

o que tem impulsionado a geração de doutrinas sem base bíblica.  

Todos os seres humanos, passados, presentes e futuros foram 

destinados, eleitos, para a salvação, para terem comunhão com 

Deus.  

Todos os homens foram predestinados para o céu – o único 

predestino para o espírito do homem. O homem foi criado para 

louvor da gloria de Deus – como sabemos no céu há louvor continuo 

e no lago de fogo somente gemidos e ranger de dentes. 

Pois bem, somente não será salvo quem, por livre escolha, 

não quer ser salvo, quem rejeitar a salvação de Jesus, essa 

pessoa, não será salva. 

O processo de salvação, o processo pelo qual o homem toma 

posse da “passagem” para o predestino do céu é através da fé no 

sacrifício de Jesus.  
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Afirmamos, também, que a bíblia nada ensina sobre 

predestinação com pré-requisito de fé. Na bíblia não existe uma 

‘eleição para salvação’ “porque Deus teria previamente visto aqueles 

os quais iriam ter fé em Jesus.  

 

O que Deus previamente viu no homem, e por isso elegeu para 

salvação, FOI CADA PECADOR QUE IRÁ NASCER NESTE MUNDO, 

NECESSITANDO DE SALVAÇÃO.  

 

Deus dará a esse “nascituro” o destino prévio, “o 

predestino”, de viver no céu louvando a Deus, de se unir a Jesus, 

em comunhão eterna. 
 

Todos quantos vêm ao mundo já nascem alvo do amor de Deus. 

Portanto, já nascem eleitos para ir morar no céu. Visto que Jesus 

é a luz que ilumina a “TODO” homem que vem ao mundo. 

FUNDAMENTO BÍBLICO DEMONSTRANDO A EXISTÊNCIA DE UMA ELEIÇÃO GERAL 

PARA SALVAÇÃO DO HOMEM: 

 JOÃO 1: 9 Ali estava à luz verdadeira, que ilumina A TODO o homem 
que vem ao mundo;  

 

 ROMANOS 8:29,30 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.  
 

Revendo a expressão: “Os que dantes conheceu”. Deus conhece tudo e 
todos em todos os tempos. Não podemos ter uma visão elitista e achar que 
Deus “CONHECEU” apenas uns poucos eleitos. A verdade é: Deus conhece 
todos, o Senhor é ONISCIENTE.  

 
O Senhor conhece todo o “mundo”, também predestinou todos os seus 

“conhecidos” para serem conforme a imagem de seu Filho.  
 
Deus amou o “mundo inteiro” e deu seu Filho para que fosse possível 

a transformação dos humanos em seres “semelhantes” à imagem de Jesus. 
  
Deus conhece todas as pessoas as quais vêm ao mundo. Para elas o 

Senhor predestinou que sejam imagens de Jesus, e para serem semelhantes 
a Jesus, para que TIVESSEM o mesmo PREDESTINO, a eternidade em comunhão 
com Deus. 

 
O projeto de Deus está pronto. Para usufrui-lo basta o homem aceitar 

a Jesus.  

  

 EFÉSIOS 1:4,5 Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, 

para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor; E nos predestinou 
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para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito 

de sua vontade;  

 

 EFÉSIOS 1:10-12 De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação 

da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra; 11 

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; 12 Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro 

esperamos em Cristo; 
 

EVIDENTEMENTE QUE DEUS SABE previamente quem irá ter fé, isso não 

é a questão quanto à eleição geral, pois a eleição foi feita na 

eternidade, muito antes da existência de homens.  

 

FÉ E ELEIÇÃO SÃO COISAS DIFERENTES, e NÃO são pré-requisito uma da 

outra.  

 

A fé não é requisito para alguém ser eleito para salvação. Ensinar 

isso é ensinar uma eleição contrariando o que ensina a bíblia. 

ADIANTE VEREMOS ALGUNS VERSÍCULOS USADOS POR ALGUNS TENTANDO COMPROVAR 

EXISTÊNCIA DE ELEIÇÃO PARA CONDENAÇÃO. No entanto, os VERSÍCULOS A SEGUIR 

SÃO INSUFICIENTES para confirmar a existência de eleição PARA A MORTE. O 

que eles demonstram é Deus dando a cada um o fruto de suas próprias ações. 

 

 ROMANOS 9:13-15 Porque, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem 

ou mal..., 12 Foi-lhe dito a ela: O maior servirá o menor. 13 Como está escrito: 

Amei a Jacó, e odiei a Esaú. 14 Que diremos pois? Que há injustiça da parte de 

Deus? De maneira nenhuma. 15 Pois diz a Moisés: Compadecer-me-ei de quem 

me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. 16 Assim, 

pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se 

compadece. 17 Porque diz a Escritura a Faraó: Para isto mesmo te levantei; 

para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda 

a terra. 18 Logo, pois, compadece-se de quem quer, e endurece a quem quer;  

 

Deus já sabe de tudo que uma pessoa irá fazer mesmo antes 

dessa pessoa existir.  

 

A origem do recorte “Compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei 

misericórdia de quem eu tiver misericórdia” é ÊXODO 33:19.211 Ali, percebe-se 

                                                           
211 ÊXODO 33:19 Porém ele disse: Eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do 

SENHOR diante de ti; e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. 
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que Deus anuncia a sua misericórdia e sua bondade dando oportunidade 

ao homem de se arrepender.  

 

Mesmo depois que o homem aceita, por livre-arbítrio, a palavra 

de Deus, mesmo assim, Deus precisa se compadecer de tal homem, visto 

que ninguém anda corretamente, por seus próprios méritos, diante de 

Deus.  

 

Dependemos sempre da misericórdia e da compaixão de Deus. Esses 

atos de Deus são expressos em socorros e perdões para NÃO SERMOS 

CONSUMIDOS... 

 

 ÊXODO 7:13 Porém o coração de Faraó “se” endureceu, e não 

os ouviu, como o SENHOR tinha falado. 22 Porém os magos do Egito 

também fizeram o mesmo com os seus encantamentos; de modo que o 

coração de Faraó “se” endureceu, e não os ouviu, como o 

SENHOR tinha dito; 
 

O termo “se endureceu” demonstra uma ação pessoal de faraó. 

Faraó escolheu por livre-arbítrio não crer em Deus, mas em seus 

próprios magos. 

  

O endurecimento posterior que Deus operou no coração de Faraó 

foi fruto das ações do próprio Faraó. Deus sempre DAR A CADA UM O 

FRUTO DE SUAS AÇÕES. Se faraó tivesse, desde o início, optado em 

ouvir a voz do Senhor é certo que teria sido poupado do juízo de 

Deus. 
 

 ÊXODO 8:15 Vendo, pois, Faraó que havia descanso, endureceu o 

seu coração, e não os ouviu, ... Porém o coração de 

Faraó se endureceu, e não os ouvia, como o SENHOR tinha dito. 

32 Mas endureceu Faraó ainda esta vez seu coração, e não 

deixou ir o povo; 

 

 ÊXODO 9:12,35 Porém o SENHOR endureceu o coração de Faraó, e não 

os ouviu, como o SENHOR tinha dito a Moisés.35 Assim o coração 

de Faraó “se” endureceu, e não deixou ir os filhos de Israel, como 

o SENHOR tinha dito por Moisés; 

 

Quando lemos, no versículo acima o termo: “Se endureceu”, devemos 
espancar a ideia de que foi Deus quem irresistivelmente endureceu 
o coração de Faraó.  

 
O termo “SE” revela que foi o PRÓPRIO Faraó quem endureceu o 

seu próprio coração.  
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Em algumas passagens vemos que Deus também endurece, ainda mais, 

o coração de Faraó. Isso somente ocorreu porque Deus concedeu a 

faraó as obras que faraó já vinha fazendo. 

 

 ÊXODO 10:20 O SENHOR, porém, endureceu o coração de Faraó, e este 

não deixou ir os filhos de Israel; 

 
Deus endureceu mais um pouco o coração de Faraó porque esse 

endurecimento já vinha ocorrendo pela própria vontade de Faraó. 
Deus lhe deu segundo a obra que o próprio Faraó já vinha fazendo.  

 

O versículo seguinte explica porque Deus também aumentou o 
endurecimento do coração de Faraó... 

 

 JÓ 9:4 Ele é sábio de coração, e forte em poder; quem 

se endureceu contra ele, e teve paz? 

 

ADIANTE... 

 

A eleição para salvação e a fé para salvação são itens 

DIFERENTES e básicos do projeto de Salvação do homem.  

 

A fé é pré-requisito para execução de todo o projeto de 

salvação, na vida de uma pessoa.  

 

Não existe um encadeamento de pré-requisitos internos, entre 

fé e eleição para salvação do homem, nem entre eleição e fé para 

salvação do homem. 

 

Deus deseja que todos sejam salvos, como diz a bíblia, e 

para que seu desejo seja efetivado, o Senhor criou um projeto 

com muitos “RECURSOS”, para salvar a todos os homens. 

  

Dentre os recursos para execução da salvação, Deus 

disponibilizou a todos: A graça salvadora, a fé salvadora, a 

eleição salvadora, a remissão salvadora, o caminho salvador, a 

porta salvadora, o sangue salvador, o perdão salvador, o livre-

arbítrio... Esses recursos foram doados A TODOS os homens, sem 

acepção de pessoas.  

 

Quem aceitar o projeto de Deus receberá todos os 

recursos/meios NECESSÁRIOS para que o projeto de resgate seja 

efetivado na vida do aceitante da salvação.  
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Evidente que quem não aceitar a Jesus ficará “sem a fé”, 

“sem a graça”, “sem a justificação”, “sem o sangue remidor”, “sem 

a vida”, “sem a santificação”, “sem o nome escrito no livro da 

vida”... Ficará um miserável “SEM NADA”, continuará sendo um 

desgraçado – um desprovido da graça de Jesus.  

 

Portanto, podemos dizer, com base na bíblia, que a graça, a 

fé, a justiça de Deus, a santificação, a eleição, e os demais 

recursos os quais fazem parte do projeto salvador, “NÃO É DE 

TODOS” aqueles que não quiserem ter a salvação.  

 

Quem tem o filho tem tudo, TEM A FÉ SALVADORA. Quem não tem 

o filho de Deus NADA TEM.  

 

Contrariando os ventos de doutrinas heréticas, A BÍBLIA 

ENSINA UMA ELEIÇÃO GERAL DA HUMANIDADE PARA SALVAÇÃO. Uma eleição 

incondicionada e sem acepção de pessoas, uma eleição de todos, 

sem pré-requisito algum.  

 

A bíblia ensina que Deus elegeu o homem para ir para céu 

mesmo antes de fazer o mundo. Esse ato eterno, generoso, gracioso 

de Deus é amplo, irrestrito e incondicional.  

 

Deus fez isso por não ter prazer na morte de ninguém. Por 

não ter prazer na morte, o Senhor, que é misericordioso e justo, 

fez uma eleição geral para dar oportunidade de vida eterna para 

todos os homens.  

 

A eleição/graça SALVADORA é extensível a todos, numa 

abrangência geral e sem acepção de pessoas. 

  

MAIS ALGUNS VERSÍCULOS FUNDAMENTANDO A EXISTÊNCIA DA ELEIÇÃO 

GERAL, IRRESTRITA E INCONDICIONAL, PARA A VIDA ETERNA OS QUAIS 

ELIMINAM A ELEIÇÃO IRRESISTÍVEL DE APENAS ALGUNS: 212 

 II TESSALONICENSES 2:13 Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, 

irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio 

para a salvação, em santificação do Espírito, e fé da verdade;  

 

 EZEQUIEL 18:32 Porque não tenho prazer na morte do que morre, 

diz o Senhor DEUS; convertei-vos, pois, e vivei; 

 

                                                           
212 LEIA nosso estudo “O PROJETO DE DEUS QUE SALVA O HOMEM”. 
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 ROMANOS 11:32 Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, 

para com todos usar de misericórdia; 
 

 I PEDRO 1:2 Eleitos segundo a presciência de Deus Pai...; 

 I TIMÓTEO 2:4 Que quer que todos os homens se 

salvem, e venham ao conhecimento da verdade; 

 

 I JOÃO 2:2 E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos 

nossos, mas também pelos de todo o mundo; 
 

 EFÉSIOS 1:4 Como também nos elegeu nele antes da fundação do 

mundo...; 
 

 JOÃO 3:16 “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.”; 
 

 EZEQUIEL 33:11 Dize-lhes: Vivo eu, diz o Senhor DEUS, que não tenho 

prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho, 

e viva; 
 

 II PEDRO 3:9 O Senhor ... É longânime para conosco, não querendo que alguns 

se percam, senão que todos venham a arrepender-se; 
 

 TITO 2:11 Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo 

salvação a todos os homens;  
 

  ATOS 17:30 Mas Deus, ... anuncia agora a todos os homens, e em 

todo o lugar, que se arrependam; 
 

 I TIMÓTEO 2:6 O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por 

todos...; 
 

 EZEQUIEL 18:23 Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz 

o Senhor DEUS; não desejo antes que se converta dos seus 

caminhos, e viva?; 
 

 JOÃO 3:17 Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que 

condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele; 
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 JOÃO 3:19 E a condenação é esta: Que a luz veio ao mundo, ...; 

 

 ROMANOS 5:6 Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo 

pelos ímpios; 

 
 ROMANOS 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 à graça 

sobre todos os homens para justificação de vida;  
 

 II CORÍNTIOS 5:19 Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando 

consigo o mundo...; 
 

 HEBREUS 2:9 Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora 

feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, 

pela graça de Deus, provasse a morte por todos;  
 

 MARCOS 16:15 E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda 

criatura. 16 Quem crer e for batizado será salvo; mas quem não crer 

será condenado; 

 

 II CORÍNTIOS 5:14,15 Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós 

assim: que, se um morreu por todos, logo todos morreram. 15 E Ele 

morreu por todos, ...; 
 

  APOCALIPSE 22:17 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; 

 

Como vemos aqui, o convite para a salvação é sem acepção de pessoas. Ele é para 

”quem quiser”.  
 
Se salvação fosse limitado a alguns eleitos o convite seria 
do tipo: “venha e tome da água da vida, QUEM FOI ELEITO”.  
 

Não poderia ser um convite aberto do tipo “quem quiser”. 
Porque quem quiser é, evidentemente, para qualquer pessoa 
que quiser.  
 
O requisito para a salvação, apresentado aqui, é: “QUERER”. 
Tudo está preparado por Deus, mas salvação não é por força, 
por isso é necessário o homem querer ser salvo. 
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 I TESSALONICENSES 5:9 Porque Deus ... nos destinou ... para a 

aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo. 
 

ADIANTE... 

 
Deus, por seu livre-arbítrio, ELEGEU primeiro a TODOS os 

homens, e isso não significa que todos os homens serão salvos, 

mas que todos têm igualdade de condições, igualdade de 

oportunidade, de tomarem posse da benção da salvação, através de 

Jesus.213 

 

UMA ALERTA GERAL CONTRA ENSINOS HUMANOS: 

 

A primeira coisa a qual se deve ter em mente quando estudamos 

a bíblia é que não é possível entender qualquer assunto contido 

nela a partir de apenas um versículo, de um fragmento da rocha. 

Fragmentos de rocha é areia, não é a bíblia como um todo.214  

 

Nossa vida espiritual, nossa casa espiritual, deve estar 

fundada NA ROCHA COMO UM TODO, NA PALAVRA DE DEUS POR INTEIRO.215 

 

Mesmo através de poucos versículos não podemos seguir um 

determinado entendimento se ISSO estiver ANULANDO OUTROS 

VERSÍCULOS. 

 

                                                           
213 JOÃO 3:16...todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 

214 Firmar a VIDA ESPIRITUAL SEGUINDO VERSÍCULOS isolados, OU DOUTRINAS HUMANAS, é fazer uma 
CASA ESPIRITUAL SOBRE AREIA.  
 
NÃO há como o homem viver a obra de Jesus seguindo apenas versículos isolados, ou razão 
humana. Versículos isolados não é suficiente para resistir às intemperes deste mundo... 
 

 MATEUS 7:26,27 E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, 

que edificou a sua casa sobre a areia; 27 E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e 

combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. 

215 VIDA ESPIRITUAL BEM FIRME É VIDA FUNDADA NA BÍBLIA INTEIRA, VIVENDO A PALAVRA DE DEUS 
POR INTEIRO... JESUS É A ROCHA, É o CORDEIRO ASSADO O QUAL DEVE SER ENGOLIDO POR INTEIRO, 
E É TAMBÉM A PALAVRA DE DEUS. QUEM TEM SE ALIMENTADO DE JESUS POR INTEIRO CONSEGUE RESISTIR 
INCLUSIVE NOS DIAS DO MAUS ENSINOS. 

 

 MATEUS 7:25 Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, e as pratica, assemelhá-lo-ei ao 

homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha; 25 E desceu a chuva, e correram rios, e 

assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. 
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As teologias diversas são criativas, tanto para incluir como 

para suprimir, ou para MISTURAR, “versículos” e “achômetros”, a 

moda dos fariseus e dos saduceus. Eles anulavam a palavra de Deus 

com os seus fermentos humanos.  

 

A bíblia fala de variados tipos de eleição, mas não fala de 

eleição condicional, ou incondicional, nem eleição com acepção 

de pessoas, nem eleição irresistível, para salvação, nem cita 

ELEIÇÃO PARA A MORTE eterna.  

 

Os teóricos da bíblia vão inventando cada vez mais heresias, 

até se perderem completamente daquilo que o Senhor está ensinando 

na bíblia. Ai, quando se encontram totalmente perdidos, e sem 

respostas bíblicas, criam mais hipóteses racionais.  

 

Por não entenderem o que pregam, por fim, dizem que aquilo 

que não entenderam é fruto da “SOBERANIA DE DEUS”, mas de fato o 

que falam é fruto da mente de homens, sem o amparo da bíblia.  

 

A verdade é que todo esse mar de invenções teológicas, sem 

base bíblica inconteste, é FRUTO de heresias RACIONAIS, é produto 

da razão “humana”. Não tem nada de soberania de Deus nos ensinos 

teológicos combatidos neste estudo.  

 

A soberania de Deus é pura, santa, justa, verdadeira, sem 

acepção de pessoas, misericordiosa, bondosa, porta aberta para o 

céu, justificadora, piedosa, clemente, sem confusão, sem sombra 

de variação, respeitadora do livre-arbítrio... Etc.  

 

Essas virtudes de Deus são completamente deturpadas, 

destruídas, e desrespeitadas por muitos e bons teóricos racionais 

da bíblia. 

 

As doutrinas teológicas estão repletas de mentiras criadas 

por homens. Senão vejamos: 

 

 Onde está à verdade ao dizerem que Deus escolhe E manda 

pessoas para o lago de fogo, apenas para demonstrar 

soberania/poder SE DEUS DIZ QUE NÃO TEM PRAZER NA MORTE 

DE NINGUÉM, e que A NINGUÉM DESPREZA?216 

 

                                                           
216 JÓ 36:5 Eis que Deus é mui grande, contudo a ninguém despreza; grande é em força e sabedoria. 
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 Onde está à verdade ao dizerem que Deus quer que uns 

vivam e outros sejam mortos, SE DEUS DIZ QUE DESEJA 

SALVAR A TODOS? 

 

 Onde está à verdade ao dizerem que Deus, SEM MOTIVO 

algum, escolhe muitos para serem lançados no lago de 

fogo, independentemente dos frutos da ação do homem, 

SE DEUS DIZ QUE TRATA CADA UM SEGUNDO SEUS ATOS? 

 

 Onde está à verdade ao dizerem que Deus soberanamente 

escolhe uns para o céu, e outros para o lago de fogo, 

SE DEUS DIZ NÃO FAZER ACEPÇÃO DE PESSOAS, para salvar 

ou para condenar?  

 

 Onde está à verdade ao dizerem que Deus escolheu muitos 

para o lago de fogo, sem dor, nem piedade, se a bíblia 

ensina que Deus é MISERICORDIOSO, BONDOSO, JUSTO, 

PIEDOSO, e que amou ao mundo todo? 

 

 Onde está à verdade ao dizerem que Deus escolheu salvar 

a uns e a outros não, se A BÍBLIA TEM CONVITES AMPLOS 

PARA a SALVAÇÃO DE TODOS, que o sangue de Jesus foi 

vertido por todo o mundo? 

 

 Onde está à verdade ao dizerem que Deus tirou o livre-

arbítrio do homem, se a bíblia é repleta de ensino 

mostrando que o homem pode escolher o caminho da vida 

ou caminho da morte? 

 

 Onde estar a verdade ao dizerem que Deus doou a graça 

a todos e não doou a fé a todos, se a fé foi distribuída 

“a cada um”, e se a fé é a chave para tomar posse da 

salvação pela graça? 

 

A bíblia demonstra que somente não tem fé quem não 

quer tê-la.  

 

A fé não é de todos aqueles que não querem recebe-

la. Pois, ela foi derramada “sobre toda a carne”, 

através do Espírito Santo.  

 

Jesus é a manifestação da fé que veio do alto, e 

Ele foi repartido, morreu, para dar salvação a todos.  
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Somente não é salvo quem não o aceitar, pois o 

preço para tal salvação já foi pago na cruz. 

 

FUNDAMENTO BÍBLICO SOBRE A FÉ QUE FOI DADA PELO ESPÍRITO SANTO 
A TODOS.  

 ROMANOS 12:3 Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre 

vós que não pense de si mesmo além do que convém; antes, pense com 

moderação, conforme a medida da fé que Deus “repartiu a cada 

um”. 217 
 

A fé foi repartida, tal qual o pão foi partido. 

O Espírito de fé é o Espírito de Jesus. 

Jesus é aquele que se deixou partir para nos alimentar com a sua 

vida. “Cristo em nós esperança da gloria”. Quem recebe o Senhor 

Jesus, recebe o Pai da fé, recebe a fé que veio do alto. 

 I CORÍNTIOS 12:11 Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas 

coisas, repartindo particularmente a cada um como quer; 

 

 ATOS 2:17 E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, Que do meu 

Espírito derramarei sobre toda a carne; ... 

 
O Espírito de Fé foi derramado sobre toda a carne, para induzir o 
homem a buscar a Deus. Quem “quiser” beber dessa água que salta para 
a vida eterna, esse bebê-la-á ... 

 

 II TIMÓTEO 3:15 E que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, 

que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo 

Jesus. 
 

A fé verdadeira é Jesus. A fé está em Jesus, e quem aceita o Senhor 

Jesus recebe a fé que vem do autor e consumador da nossa fé. 

 

Existem muitos outros erros racionais teológicos, a serem 

combatidos.  

 

Neste trabalho, estamos tratando de uns poucos grãos da areia 

teológica criada pela mente humana. 

  

                                                           
217 “A cada um” significa “todos”.  
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Antigamente, e também hoje em dia, ai daquele que ousar 

apontar o desacerto dos ensinos dos poderosos, com a bíblia.  

 

Muitos religiosos foram capazes de cortar o pescoço daqueles 

que discordavam de suas práticas religiosas tradicionais, 

destoante da bíblia.  

 

Eram capazes de mandar matar, de mandar queimar na fogueira, 

em nome de Deus, como fez a principal religião secular, e outras 

religiões atuais.  

 

A história registra que até JOÃO CALVINO, um protestante, 

baniu pessoas do meio dos crentes do país dele. Além disso, ele 

teria mandado matar uma pessoa que não concordava com seus 

ensinos...  

 

Hoje em dia ainda continua existindo as exclusões e as mortes 

no meio religioso, tudo em nome de Deus.  

 

Jesus disse que dias viriam em que muitos matariam os servos 

dele cuidando estar fazendo algo para Deus.218 

 

Precisamos ficar somente COM A BÍBLIA, como fonte de ensino 

para o cristão. Ela é suficiente para nos conduzir pelo caminho 

da vida. 

 

Devemos lançar as razões teológicas dos homens religiosos no 

lixo, porque razão humana prega coisas contrárias ao que a bíblia 

ensina.  

 

Devemos abandonar os ensinos heréticos que levam o povo a 

crer em fábulas e por fim se afastam da palavra de Deus. 

 

A seguir aprofundaremos um pouco mais no estudo do caos 

teológico que tem turbado a eleição eterna. A questão de a eleição 

ser incondicional, ou condicionada a algum pré-requisito.  

                                                           
218 LUCAS 11:49 Por isso diz também a sabedoria de Deus: Profetas e apóstolos lhes mandarei; e eles matarão uns, e 

perseguirão outros. 
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32. A ELEIÇÃO para salvação É INCONDICIONAL OU 
CONDICIONADA A FÉ EM JESUS? 

Resposta: A eleição apresentada na bíblia é uma eleição 

incondicional, eterna, e por ser assim, alcança a todos 

os homens que vem ao mundo.  
 

Deus amou o mundo inteiro e o elegeu para ser salvo, essa é 

a eleição feita por Deus.  

 

Para efetivar a eleição eterna, sem acepção de pessoas, Ele 

doou seu filho para salvar o mundo inteiro.  

 

Não existe uma eleição condicionada à fé que o homem terá em 

Jesus, nos moldes arminiano.  

 

A eleição bíblica coerente com toda a bíblia é uma eleição 

incondicional e para todos os homens. Portanto, a eleição bíblica 

é totalmente diferente da eleição ensinada por Calvino e por 

Armínio. Porque Deus não faz acepção de pessoas no processo de 

salvação.  

FUNDAMENTO BÍBLICO DESMENTINDO A ELEIÇÃO FIDEÍSTA COM ACEPÇÃO DE 

PESSOAS: 

 ATOS 10:34 Então PEDRO, tomando a palavra, disse: Na verdade reconheço 

que Deus não faz acepção de pessoas;  
 

 ROMANOS 11:32 Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, 

para com todos usar de misericórdia; 
 

 EZEQUIEL 18:23 Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do 

ímpio? Diz o Senhor DEUS; não desejo antes que se converta dos seus 

caminhos, e viva?; 

 

“De qualquer maneira” - No contexto acima, significa DE FORMA ALGUMA, 
de modo algum, Deus desejaria a morte de alguém.  

 
Portanto, DEUS NÃO CRIARIA pessoas já pré-selecionadas para a 

morte. Deus não criou um “modo”, “uma maneira” de matar pessoas, através 
da não eleição para a salvação, nem impedindo que muitos recebam a fé 
para salvação.  
 

Se Deus impedisse por qualquer meio que uma pessoa fosse salva, ISSO 
SERIA MAIS QUE UMA MANEIRA DE DESEJAR A MORTE DE ALGUÉM, SERIA A PRÓPRIA 
EXECUÇÃO DA MORTE DO ÍMPIO. 
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A teologia determinista que prega ausência de livre-
arbítrio, e a doutrina de negação da fé, ou negação de eleição 
para a vida são nódoas no entendimento do evangelho da paz.  

 
O ensino da negação, ou impedimento, de fé, ou restrição de 

eleição para salvação são formas de atribuir escândalo ao 
Senhor...  

 
O ensino de uma eleição determinista, para vida, ou para a 

morte, provoca a apostasia no meio cristão. Esse ensino é uma 
forma de ferir a bondade, a misericórdia, o amor, a verdade, a 
imparcialidade, a justiça, a santificação ... De Jesus.219  

 
O ensino de uma eleição determinista e o ensino de uma 

eleição motivada por fé pré-existente promove a apostasia, por 
apresentar um “deus” não encontrado na bíblia.  

 
O VERSÍCULO de EZEQUIEL 18:23 ensina que Deus não deseja a 

morte de ninguém, com esse versículo é fulminado as mentiras da 
existência de uma eleição DETERMINISTA. Igualmente, extermina 
a existência de uma eleição em função de fé futura, em Jesus.  

 
Reexplicando para colocar a verdade bíblica no devido lugar: 

Deus amou o mundo todo. A todos os humanos amou sem acepção 

alguma. O Senhor, a todos os homens, doou igual oportunidade, e 

condições para serem salvos, através de Jesus. Não existe eleição 

determinista/fatalista. Igualmente não existe eleição por causa 

da fé.  

A eleição bíblica é uma eleição geral de todos os homens, 

sem pré-requisito algum, e sem acepção de pessoa.  

O Senhor criou todos os recursos para que todos os homens 

que queiram voltar para Deus possam ser salvos, através do sangue 

de JESUS.  

Dentre os recursos para a salvação de todos está a fé em 

Jesus. Ela é disponibilizada a todos que aceitam a Jesus, sem 

exceção alguma.  

O caminho para o homem “vir” até Deus é através do sangue de 

Jesus.  

                                                           
219 A TEOLOGIA FATALISTA E A TEOLOGIA DE ELEIÇÃO POR CAUSA DA FÉ FUTURA EM JESUS GERAM 
ESCÂNDALOS, E CONSEQUENTES APOSTASIAS: 

 

 LUCAS 7:23 E bem-aventurado é aquele que em mim se não escandalizar. 
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O Senhor abriu um novo e vivo caminho, para todos termos um 

encontro com Deus, através do sangue de Jesus no calvário.  

Nem todos serão salvos, porque muitos, usando do livre-

arbítrio, escolheram não aceitar a fé no sacrifício de Jesus. 

Para existir a possiblidade de exercício do livre-arbítrio 

Deus disponibiliza o caminho da vida E TAMBÉM disponibiliza o 

caminho largo que conduz ao lago de fogo, para quem não quer ser 

salvo.  

Todas as possibilidades de rebelião, e de resistência, contra 

Deus estão disponíveis para quem não quer ser salvo.  

Não há limitação da parte de Deus para qualquer coisa a qual 

o homem deseje inventar, inclusive no campo da malignidade.  

O certo e o errado estão à escolha do homem. A vida e a 

morte, o caminho estreito e o caminho largo estão diante dos 

homens.  

Os dois predestinos são projetos previamente criados por 

Deus, dando oportunidade de execução do livre-arbítrio.  

Compete ao homem, no exercício do livre-arbítrio, escolher 

qual projeto/predestino quer, se a vida para que viva, ou a morte 

e morrerá.  

Ninguém será salvo, ou condenado, por força irresistível de 

Deus. Quem será salvo o será por ter escolhido aceitar o 

sacrifício de Jesus.  

Quem não será salvo é pelo fato de ter escolhido não crer no 

unigênito de Deus, SE CREU ABANDONOU O CAMINHO DA VIDA. 

O Senhor insiste de muitas maneiras para que todos tomem o 

bom caminho – o caminho da vida. Ele, como soberano, e também 

justo juiz, não obriga a ninguém a viver impiamente, nem impõe 

que alguém viva de forma santa.  

Assim é o reino de Deus. Embora Deus tenha criado tudo, 

SOBERANAMENTE, Ele não obriga o homem a ser santo, nem pecador. 

É um erro achar que Deus esteja obrigando alguém a praticar a 

impiedade, algo contrário aos santos e justos atributos de Deus.  
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O bem e a impiedade existem exatamente para dar ao homem220 

a possibilidade de escolher o bem ou mal.  

Caso existisse somente o certo, ou somente o errado, não 

haveria como o homem escolher entre o certo e o errado, não 

haveria como exercer o livre-arbítrio que Deus doou ao homem.  

Deus criou tudo, é O QUE DIZ A BÍBLIA. É por isso que a 

bíblia diz que Deus criou o ímpio para dia do mal. Todavia, não 

é Deus quem obriga A NINGUÉM a ser “ímpio”, ou a ser “santo”.  

Deus não DEFINIU QUE DETERMINADA PESSOA seja ÍMPIA, E OUTRA 

DETERMINADA PESSOA seja “justa”.  

Deus CRIOU OS “CARGOS” de ímpio e justo. Essas são AS 

POSSIBILIDADES DE ESCOLHA para todos os homens.  

A responsabilidade por estar ocupando a posição de ímpio ou 

de justo é de cada um. Tanto hoje como no porvir o estado 

espiritual de cada pessoa racionalmente sadia é fruto da escolha 

de cada um indivíduo.  

Se alguém quer ser ímpio, há essa possibilidade criada por 

Deus. Se alguém não quer ser ímpio, quer ser um “justificado pelo 

sangue de Jesus”, existe o caminho criado por Deus para essa 

situação que o homem poderá assumir. 

EVIDENTEMENTE QUE ninguém poderia ser “ISSO” OU “AQUILO” se 

Deus não tivesse criado “o isso”, ou é “o aquilo”, antes dessa 

pessoa existir.  

Existe o céu, o lago de fogo, as coisas espirituais, os 

elementos materiais, os seres visíveis, as coisas invisíveis, a 

inteligência, a estupidez, o pecado, a virtude, a FÉ, A 

INCREDULIDADE, A GRAÇA SALVADORA, O JUÍZO CONDENATÓRIO, etc., 

tudo que existe foi porque Deus criou.  

Até o adversário foi criado por Deus. O inimigo era um anjo 

santo antes de Deus expulsa-lo do céu. Deus o expulsou porque o 

inimigo se rebelou, e por seu livre-arbítrio, passou a querer 

adoração. Pois é, mesmo o segundo estado do inimigo foi Deus quem 

lhe deu.  

Evidente que NÃO FOI DEUS QUEM obrigou o inimigo a se rebelar 

contra o Senhor.  

                                                           
220 E aos anjos. 



ELEIÇÃO, PREDESTINAÇÃO, GRAÇA, FÉ, TOTAL DEPRAVAÇÃO ETC. 

 

264 
ARQUIVO: ESTUDANDO A ELEIÇÃO  A PREDESTINAÇÃO E OUTROS ASSUNTOS 

PÁGINA: WWW.REVELACAODABIBLIA.COM.BR E-MAIL: REVELACAODABIBLIA@GMAIL.COM 

Cópia de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 13:02:02. 

Deus fez o livre-arbítrio e com ele a possibilidade do 

inimigo se rebelar, por ser livre.  

No caso do homem, ocorre da mesma forma, pois Deus não muda.  

O homem foi criado livre, desobedeceu, desobedece, e 

desobedecerá a Deus, por livre-escolha de cada um, 

principalmente, por querer satisfazer a carnalidade.  

Hoje também temos a possibilidade de escolher. Deus nos ajuda 

a escolher o certo, a escolher o caminho da vida.  

Se o homem não quer a vida eterna, terá o fruto da sua má 

escolha: Não terá Jesus, não terá vida eterna, não terá a fé 

salvadora, não terá o caminho da salvação, ...  

FUNDAMENTAÇÃO DEMONSTRANDO QUE DEUS CRIOU TUDO: 

 PROVÉRBIOS 16: 4 O SENHOR fez todas as coisas para 

atender aos seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal; 
 

 EFÉSIOS 3:9... Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo; 
 

 COLOSSENSES 1:16 Porque nele foram criadas todas as coisas 

que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, 

sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo 

foi criado por ele e para ele. 

Pois é, o criacionismo teológico sem fim enodou o projeto 

gracioso de salvação.  

Jesus morreu pelo mundo todo. Nem todos serão salvos por 

escolha do homem que não quer salvação, e NÃO POR CAUSA DA 

SOBERANIA DE DEUS.  

Nem todos serão salvos porque Deus respeita a livre escolha 

do homem, isso, sim, é soberania de Deus.  

Se alguém não quer nada com Deus, não quer ir para céu, Deus 

sabe disso desde a eternidade.  

Quem não quer aceitar a Jesus, Deus sabe disso desde o 

“princípio”, e por isso não leva tal pessoa até Jesus para ser 

salva. Deus respeita a livre escolha que cada pessoa faz.  
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Deus não impõe o que o homem deve fazer com sua vida. O homem 

é quem deve escolher como quer viver, e aquilo que deseja que 

DEUS faça graciosamente pelo homem.  

Outra situação que pode ocorre é a condição daqueles que 

aceitam a Jesus e depois o abandonam. MUITOS são levados até 

Jesus e, tais qual o filho pródigo, vão embora, abandonam o 

caminho da vida – abandonam a fé em Jesus. Não foi Jesus que os 

lançou fora, nem alguém que os arrebatou das mãos de Jesus. Quem 

deixou o Senhor o fez por livre escolha.  

Quem quer permanecer no caminho da vida, o Senhor lhe renova 

as forças, lhe dar condições para permanecer nas mãos de Jesus, 

rumo à comunhão eterna com Deus. 

Agora, quem lhe vira as costas, quem abandona a Deus de vez, 

quem “recai”, o Senhor respeita a decisão das pessoas, de 

abandonar o caminho da vida, apesar de não ser essa a vontade de 

Deus. 

A bíblia ensina que: O Senhor não pisará a cana quebrada, 

nem apagará o tição que fumega... Ou seja: Se alguém deseja 

permanecer no caminho da vida, mesmo com todas as dificuldades e 

fragilidades, Jesus NÃO REJEITARÁ, não DESPREZARÁ tal pessoa.  

Assim, ficamos cientes que Deus concede toda segurança para 

nós continuarmos na sua presença, até o “triunfo do juízo”, até 

consumação da salvação.  

Agora se a pessoa nunca quis, ou não mais quer, estar na 

presença de Deus, o Senhor respeita a escolha que tal pessoa fez, 

mesmo não tendo prazer na morte do que morre. 

FUNDAMENTO BÍBLICO SOBRE A OBRA DE MISERICÓRDIA FEITA POR JESUS: 

 ISAÍAS 42:1-3 Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se 

apraz a minha alma; pus o meu espírito sobre ele; ele trará justiça aos gentios. 3 

A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que 

fumega; com verdade trará justiça; 

 

 MATEUS 12:20,21 Não esmagará a cana quebrada, E não apagará 

o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo; 21 E no seu nome os 

gentios esperarão. 
 

A seguir trataremos de mais uma heresia racional associada 

pelo homem à questão da eleição para a salvação. 
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33. A ELEIÇÃO É FRUTO DA ONISCIÊNCIA DE DEUS, EM SABER 
QUEM TERÁ FÉ EM JESUS? 

RESPOSTA: (Não). Tudo que existe é fruto da criação de Deus. 

No entanto, NADA foi criado por um, (único), atributo de Deus, 

mas por Jesus, o Deus filho.  

 EXPLICANDO O “NÃO”: Dizemos que a eleição NÃO é fruto 

somente da onisciência de Deus. A eleição não é “SÓ” por 

causa da presciência do Senhor, mas, também, por causa de 

todos os atributos de Deus. Por exemplo: A misericórdia, o 

amor, a justiça, a bondade, ...  

Existe uma doutrina teológica a qual ensina que Deus 

elege para serem salvos somente pessoas as quais DEUS 

antecipadamente sabem que terá fé em Jesus. Isso não tem 

base bíblica, “NÃO” está conforme ensina a sagrada 

escritura.  

Eles firmaram esse entendimento em apenas um 

versículo.221 O pior é que essa teoria foi criada para 

rebater a eleição fatalista criada por outra linhagem 

teológica, mas acaba tendo o mesmo efeito da eleição 

determinista, qual seja: “Acepção de pessoas para 

salvação”. 

Para os arminiano, o motivo da “acepção de pessoas” 

para eleição seria a presciência de Deus pela qual Ele 

ANTEVER qual pessoa irá ter fé em Jesus e a elege para a 

salvação.  

Para alguns teólogos, somente foram eleitos para a 

salvação, desde a “eternidade”, aqueles os quais Deus 

previamente viu que terão fé em Jesus. No entanto, eleição 

por causa de fé não existe na bíblia, é mais uma invenção 

teológica.  

A eleição feita na eternidade não é por causa 

da fé, não está vinculada a uma fé futura, em Jesus. 
Eleição por causa de fé em Jesus não é ensino bíblico.  

                                                           
221 I PEDRO 1:2 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. 
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Deus para fazer qualquer coisa não precisa saber 

antecipadamente de coisa alguma, muito embora Ele saiba de 

tudo. O Senhor não necessita de uma CONDIÇÃO prévia, não 

precisa saber de “uma fé futura do homem em Jesus”, para 

poder fazer a eleição para salvação.  

Pelo ensino racional da eleição por causa da fé, o ato 

“eterno” de eleição para a salvação, feita por Deus, na 

eternidade, FOI CONDICIONADO E LIMITADO, pela existência, 

ou inexistência, de “fé” do homem.  

Na “essência e pelo resultado” tanto o ensino da 

eleição por causa da presciência da fé como o ensino da 

eleição por causa da soberania de Deus resultam na ELEIÇÃO 

DE APENAS ALGUNS PARA A SALVAÇÃO, E A ELEIÇÃO DE MUITOS 

PARA IREM PARA O LAGO DE FOGO.  

A eleição, segundo a “ótica fideísta” ou a “ótica 

fatalista”, são ensinos a serem descartado, por serem 

incorretos, por atribuírem a Deus atitudes e ações que não 

são encontradas em Deus.  

A eleição para salvação existe na bíblia, mas ela não 

é uma eleição fatalista, nem fideísta. Essas eleições 

ensinadas pelas maiores linhagens de cristãos protestantes 

não são ensinadas na bíblia.  

A eleição descrita na bíblia é geral é sem acepção de 

pessoas e sem pré-requisito algum.  

As teorias de uma eleição para a salvação dependente 

de fé, e a tese de eleição irresistível, fatalista, 

desrespeitam frontalmente a palavra do Senhor.  

A bíblia ensina que Deus não faz “ACEPÇÃO” DE PESSOAS, 

no processo de salvação.  

Para execução do projeto de salvação, para cumprimento 

do plano “Cristo em nós esperança da gloria”, o Senhor 

concedeu ELEIÇÃO, concedeu GRAÇA, concedeu FÉ, concedeu 

batismo com o Espírito Santo, concedeu variados recursos 

para que todos os homens tivessem igual oportunidade de 

serem SALVOS.  

Assim, a eleição e a fé para salvação não é requisito 

uma da outra, e sim, são recursos independentes doados por 
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Deus a todos os homens. São recursos necessários para a 

efetivação da salvação. 

 EXPLICANDO por outro ângulo a existência de eleição segundo 

a presciência de Deus: A eleição foi motivada pela 

ONISCIÊNCIA DE DEUS. O Senhor previamente VÊ TODOS OS HOMENS 

pecadores e necessitados de salvação QUE IRÃO NASCER NESTE 

MUNDO.  

 

Deus sabe precientemente que todos os humanos serão 

pecadores, e se não forem salvos serão lançados no lago de 

fogo.  

 

Deus sabe previamente das doçuras do céu, e sabe das 

amarguras e sofrimentos do lago de fogo.  

 

Por saber tudo o Senhor desde a eternidade “elegeu 

todos os seres humanos para serem salvos do tormento eterno, 

e providenciou todos os meios para salva-los”.  

 

Dito isso, entendemos que o motivo da eleição para 

salvação NÃO é o conhecimento de Deus, da fé de alguém, 
mas a presciência de Deus da existência de MUITOS fatos os 

quais motivaram a criação não só DA ELEIÇÃO, MAS DE TODO 

UM PROJETO ETERNO PARA SALVAR O HOMEM.  

 

A ELEIÇÃO É PARTE DO PROJETO DE SALVAÇÃO do homem, FEITO 

POR DEUS. A eleição não é tudo. A eleição não substitui o 

sangue de Jesus, não elimina a graça de Jesus, nem a fé do 

homem em Jesus.  

 

Concluímos dizendo que TODAS AS PESSOAS, sem acepção 

alguma, estão eleitas, desde a eternidade, para irem morar 

no céu.  

 

O motivo da eleição geral da humanidade para a salvação 

não foi existência futura de fé em Jesus, pois nem todos 

terão fé, nem todos aceitarão receber o Senhor como seu 

salvador particular. 

 

O motivo do projeto de salvação é o grande amor de Deus 

pelo homem. Por amor o Senhor não quer que ninguém se perca 

no lago de fogo.  

 



ELEIÇÃO, PREDESTINAÇÃO, GRAÇA, FÉ, TOTAL DEPRAVAÇÃO ETC. 

 

269 
ARQUIVO: ESTUDANDO A ELEIÇÃO  A PREDESTINAÇÃO E OUTROS ASSUNTOS 

PÁGINA: WWW.REVELACAODABIBLIA.COM.BR E-MAIL: REVELACAODABIBLIA@GMAIL.COM 

Cópia de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 13:02:02. 

Deus está disposto a salvar pessoas que Ele previamente 

sabe que irão nascer totalmente necessitadas de salvação, 

e sem condições alguma de “se” salvar.  

A FÉ NÃO é requisito para Deus ter criado a eleição 

para salvação da humanidade. FÉ NÃO É REQUISITO geral DE 

ELEIÇÃO da humanidade.  

A fé é requisito pessoal, criada por Deus, para 

salvação de uma pessoa. Por sua vez, a eleição para salvação 

está ligada de forma geral a todos os humanos.  

A fé em Jesus é uma condição para a salvação individual. 

A fé somente vem morar no coração de uma pessoa se ela 

livremente aceitar a Jesus.  

A fé é uma dádiva de Deus que provoca no homem o andar 

de fé em fé NA DIREÇÃO DE DEUS. Enquanto a eleição geral é 

um ato eterno sem requisito algum, independe de qualquer 

ação do homem.  

A eleição da humanidade é um ato eterno onde o homem 

em NADA PARTICIPA ativamente. O homem somente é beneficiário 

do direito à eleição eterna.  

Todos os humanos são eleitos para a salvação. A eleição 

geral é um ato de Deus na busca de salvar o homem. A eleição 

é um ato de Deus que provoca no homem o desejo de ter 

comunhão com Deus.  

Somente serão salvos quem livremente quiser tomar posse 

da eleição para a salvação através da fé no sacrifício de 

Jesus.  

Assim, vemos que a eleição geral se torna efetiva numa 

determinada pessoa com a aceitação feita por este humano, 

do projeto salvador de Jesus.  

A eleição geral de uma pessoa será perdida se essa 

pessoa não aceitar a fé em Jesus. Só a eleição geral não 

salva, mas quem aceita a fé no sacrifício de Jesus FAZ 

FIRME, torna efetiva, A SUA ELEIÇÃO PARA A SALVAÇÃO. 

O ensino da eleição para salvação a qual derivaria apenas 

da fé futura é uma instrução teológica errada. Não tem base 

bíblica pregar que Deus elege PORQUE prevê quem irá ter fé 

em Jesus.  



ELEIÇÃO, PREDESTINAÇÃO, GRAÇA, FÉ, TOTAL DEPRAVAÇÃO ETC. 

 

270 
ARQUIVO: ESTUDANDO A ELEIÇÃO  A PREDESTINAÇÃO E OUTROS ASSUNTOS 

PÁGINA: WWW.REVELACAODABIBLIA.COM.BR E-MAIL: REVELACAODABIBLIA@GMAIL.COM 

Cópia de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 13:02:02. 

A verdade é que Deus tem poder para eleger, e elegeu 

precientemente, previamente, a toda a humanidade para a 

salvação. 

O motivo de uma pessoa NÃO SER SALVA NÃO E A FALTA DE 

ELEIÇÃO PARA SALVAÇÃO, MAS a recusa em aceitar a fé em Jesus. 

Deus sabe quem terá fé, e quem será salvo. Entretanto, 

quem não será salvo não é por falta de ELEIÇÃO para salvação, 

mas por falta de fé em Jesus para salvação.  

A fé faltou porque o desprovido de fé escolheu não 

receber a fé a qual foi derramada sobre todos, e que todos 

podem receber a fé SE ACEITAR A JESUS COMO SALVADOR. 

Outra questão: a falta de fé, igualmente, não é 

porque Deus privou alguém de ter fé. A fé foi 

distribuída a todos. Quem não tem fé não a tem por 

LIVRE ESCOLHA, pois Deus não faz acepção de pessoas 

para salvação. 

FUNDAMENTO BÍBLICO DEMONSTRANDO QUE A FÉ FOI DISTRIBUÍDA A TODOS, 

sem acepção alguma: 

 ROMANOS 12:3 Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós 

que não pense de si mesmo além do que convém; antes, pense com moderação, 

conforme a medida da fé que Deus repartiu “a cada um”. 
    

A expressão “A cada um”, sem nenhum adjetivo: SIGNIFICA 

A TODOS os homens. 

A fé foi “repartida, distribuída”, tal qual o pão foi partido. O 

Pão que representava o corpo de Cristo. 

 Jesus é aquele que se deixou partir para nos alimentar com a sua 

vida. “Cristo em nós esperança da gloria” 

 GÁLATAS 3:23 Mas, antes que a fé viesse, estávamos guardados 

debaixo da lei, e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. 
 

 “Antes que a fé viesse ”: Jesus É ESSA FÉ que veio por 

completo, e PARA TODOS.  
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É um ERRO ENSINAR QUE JESUS É A GRAÇA QUE FOI DERRAMADA A TODOS OS 

HOMENS, E É A FÉ que não foi dada a todos. É um erro porque JESUS É 

TANTO A GRAÇA quanto A FÉ. Ele foi ao sacrifício da cruz por todos. 

Não é correto achar que Jesus foi dado para resgate de todos por 

ser a graça de Deus, e, ao mesmo tempo, não teria sido dado a todos, 

mesmo sendo também o Senhor da fé, e o único meio do homem tomar posse 

da graça salvadora. 

Quando Deus doou Jesus a todos como graça, Ele fez uma oferta 

COMPLETA. Assim, Jesus foi ofertado como GRAÇA, COMO REMIDOR, COMO PÃO 

e ÁGUA DA VIDA, e COMO FÉ... JESUS É GRAÇA E JESUS É FÉ, PORTANTO QUEM 
TEM JESUS TEM GARANTIDO A GRAÇA E A FÉ QUE VEIO DO ALTO. 

Até porque para ser salvo pela graça é necessária a fé em Jesus 

para poder entrar na graça salvadora. Sem a fé não existe como tomar 

posse da graça de Jesus. 

Não é verdade que Deus doou a graça a todos e depois impediu que muitos 

tomassem posse da graça doada ao não dar a fé a qual é o meio para se entrar na posse 

da graça.  

 I TIMÓTEO 1:14 E a graça de nosso Senhor superabundou 

com a fé ... Que há em Jesus Cristo. 
 

A FÉ e a GRAÇA estão abundantemente disponíveis ao homem, através 
de Jesus.  

 
A graça é a porta da salvação, e a fé é a chave que abre a porta 

da graça.  
 

Ter uma porta fechada sem ter acesso à chave que abre esta porta é o 
mesmo que não ter recebido a porta. Por isso é que Jesus doou a porta e também 
a chave, a fé que abre a porta para o novo e vivo caminho aberto no calvário. 

  
O sacrifício do Senhor Jesus é um projeto completo para a salvação do 

homem. RECEBER JESUS É RECEBER TAMBÉM A FÉ DE JESUS. 
 
Jesus derramou seu sangue e a si mesmo se ofertou por todos os homens. 

QUANDO ELE SE ENTREGOU POR TODOS, a todos concedeu o direito de ter acesso ao 
CORDEIRO POR INTEIRO, uma das formas como o cordeiro é ofertado é COMO a FÉ.  

 
JESUS É A GRAÇA, JESUS É A FÉ, JESUS É A SANTIFICAÇÃO, JESUS É O DIREITO 

À VIDA, JESUS É A JUSTIFICAÇÃO...  
 
Basta o homem aceitar a Jesus como seu salvador, e terá o cordeiro por 

inteiro. 
 
Tudo que o homem precisa para salvação está em Jesus, E PARA SALVAÇÃO O 

HOMEM PRECISA DE FÉ. Por isso, a fé não é negada a ninguém. 
 
Que tem Jesus tem tudo. Tem direito a graça, à fé, a santificação do 

espírito, a redenção do espírito...222 

                                                           
222 I CORÍNTIOS 1:30 Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e 

justiça, e santificação, e redenção. 
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DEUS NÃO DEIXOU ALGUNS SEM DIREITO A FÉ, pois, TODOS OS SERES 

HUMANOS TÊM DIREITO À VIDA. BASTA ACEITAR A JESUS como o salvador. 
Neste caso a fé irá morar no coração do aceitante de Jesus. 

 

FUNDAMENTO BÍBLICO DEMONSTRANDO QUE PARA TOMAR POSSE DA SALVAÇÃO PELA GRAÇA 

É NECESSÁRIA A FÉ: 

  ROMANOS 4:16 Portanto, é pela fé, para que seja segundo a 

graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente à 

que é da lei, mas também à que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós, 
 

Deus doou a Jesus como graça, e Deus doou seu filho, também, 

como FÉ salvadora para o mundo inteiro.  

NÃO É VERDADE QUE JESUS NÃO teria sido DADO A TODOS COMO FÉ 

porque receber a Jesus é receber tudo que é necessário para a 

salvação, inclusive a “FÉ” a qual vem de Jesus. Ele é uma oferta 

perfeita, de Deus para resgatar o homem.  

JESUS NÃO SERIA UMA OFERTA completa e PERFEITA se Ele tivesse 

sido dado como graça a todos os homens, mas como fé, Ele tivesse 

sido dado, apenas, para algumas pessoas.  

Não seria oferta perfeita pelo menos para quem não tivesse 

recebido a fé, porque a obra salvadora não se completaria. Pois, 

sem a fé, em Jesus, a graça salvadora não é efetivada na vida do 

homem.  

Pregar que Jesus-graça foi dado a todos e Jesus-fé não teria 

sido dado a todos é UM ATO QUE DIMINUI A IMPORTÂNCIA DO SACRIFÍCIO 

DE JESUS, para salvação do homem. Isso é atribuir falha no 

sacrifício perfeito do Salvador Jesus. Ele fez uma obra 

CONSUMADA, COMPLETA. Não há menosprezo, não existe acepção de 

pessoas, da parte de Deus. 

SOMENTE FICARÁ SEM SALVAÇÃO QUEM NÃO QUER TER SALVAÇÃO. Quem 

ficar sem salvação foi por um ato de menosprezo da parte do 

homem, tal pessoa desprezou a vida eterna ofertada em Jesus.  

O Senhor fez uma obra total por todos os homens. A salvação 

é uma oferta, e por ser uma oferta não pode ser imposta a ninguém. 

Uma oferta, um presente, aceita quem quer aceitar, e rejeita quem 

não quer receber, quem não quer o Senhor ficará sem a fé. 
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FUNDAMENTO BÍBLICO DEMONSTRANDO QUE JESUS FOI OFERTADO, COMO 

“FE”, PARA TODOS E SOBRE TODOS: 

 ROMANOS 3:22 Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo 

“para todos” e sobre todos os que creem; porque não há diferença; 

 

A Eleição para salvação e a onisciência de Deus são 

coisas diferentes. Elas têm motivos, origens, e 

existências, diferentes entre si.  

A onisciência/presciência é um ATRIBUTO DE DEUS, e tem sua 

existência ligada à própria natureza de existir do Deus soberano, 

o todo poderoso.  

Deus sabe de tudo simplesmente por ser Deus. Ele tem a 

capacidade de saber tudo, em todo o tempo eterno. 

Quanto à eleição para salvação, ELA NÃO É UM ATRIBUTO DE 

DEUS.  

A eleição é ato criado por Deus, e ligada ao projeto de 

resgate dos pecadores.  

Como todos são pecadores, e Deus não deseja que ninguém se 

perca, todos foram ligados pela eleição ao projeto de salvação.  

A onisciência de Deus parte do próprio CRIADOR. Enquanto a 

eleição é algo feito por Deus, e é direcionada para salvação das 

criaturas, é parte do projeto criado por Deus para resgatar 

criaturas pecadoras. 

A eleição é fruto da graça, da bondade, da misericórdia, do 

amor de Deus pelo homem. Deus amou o mundo inteiro. Deus amou a 

todos os homens sem acepção de pessoas para a salvação.  

AQUI erram muitos teólogos os quais acham que a eleição é 

porque Deus sabe antecipadamente quem irá ter fé, isso é um erro 

deles.  

Embora seja correto dizer que Deus saber quem terá fé em 

Jesus, é totalmente errado atrelar a eleição eterna à fé futura.  

Os teólogos defensores da eleição por causa da fé erraram 

por atribuir a “fé” como requisito para alguém receber a ELEIÇÃO 

para salvação. 
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Muitos teólogos vincularam a eleição para salvação ao fato 

de Deus saber quem terá fé. Com essa vinculação ATROPELARAM O 

LIVRE-ARBÍTRIO que Deus deu ao homem.  

Criaram uma eleição vacilante/inconstante visto que o crente 

de hoje pode ser o descrente de amanhã, e vice-versa.  

Criaram, indiretamente, uma eleição inconstante, à 

semelhança do homem. Pois, o homem pode ter fé hoje – nesse caso 

seria um eleito. Amanhã esse mesmo homem poderá deixar a fé, aí, 

neste caso, a pessoa não seria mais um dos eleitos.  

Como vê, atribuir o requisito fé para ser eleito é uma 

aberração teológica sem fundamento na bíblia.223  

O resultado da teologia errônea de uma “eleição para 

salvação” do tipo vai-e-volta é o mesmo da falsa teologia de 

eleição irresistível/fatalista, qual seja: Resulta numa eleição com 

acepção de pessoas. Onde, apenas, alguns humanos são eleitos para salvação, e 

muitos outros não são eleitos para o fim salvífico. Os sem eleição já teriam nascido 

destinados à perdição eterna.  

Pois bem, se todos os humanos aceitassem a Jesus como 

salvador todos seriam salvos, pois toda a humanidade foi eleita 

para ter a vida eterna. O espírito do homem existirá por toda a 

eternidade, e somente passará a eternidade sem Deus se perder a 

salvação. 

NÃO ESTAMOS DIZENDO QUE TODOS SERÃO SALVOS, MAS QUE TODOS 

SÃO ELEITOS, e têm igualdade de condições de serem salvos.  

A SEGUIR FALAREMOS um pouco mais SOBRE outros ERROS NO 

TOCANTE aos ensinos sobre soberania de Deus: A questão de a 

eleição para salvação ser fruto da soberania de Deus com acepção 

de pessoas. 

34. A ELEIÇÃO É FRUTO DA SOBERANIA DE DEUS? ELE FARIA 
ACEPÇÃO DE PESSOAS? 

Resposta: Tudo que existe no mundo das criaturas são frutos 

da ação soberana de Deus. Deus criou todas as coisas, 

SOBERANAMENTE.  

                                                           
223 A teoria racional apresentada pela doutrina da eleição fatalista/determinista é igualmente 
um erro. Posto que, se uma pessoa está andando por fé é um “sinal” que tal pessoa é um 
eleito. No momento que tal crente deixa a fé, abandona fé, é um sinal que nunca foi um 
eleito. Os teólogos fideístas e fatalistas transformaram a eleição eterna, geral e firme em 
algo incerto, variável e inseguro. 
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No entanto, nada é fruto exclusivo de um atributo de Deus, 

por exemplo, fruto da sua soberania. Tudo foi criado por Deus e 

nada foi criado, isoladamente, em função de um único atributo de 

Deus. 

O problema da eleição não é se ela é fruto da soberania de 

Deus. Pois, tudo é fruto da soberana ação de Deus. Ninguém impôs 

que Deus fizesse a eleição, Ele soberanamente decidiu e fez tudo, 

inclusive fez a eleição para a salvação do homem. 

O que existe e o que é possível existir, tudo é fruto da 

ação de Deus, ou no mínimo, da permissão soberana de Deus, dando 

lugar a existência e exercício do livre-arbítrio.  

O problema está em enxergar que Deus CRIOU TODOS OS EXÉRCITOS 

DE COISAS CRIADAS, quer sejam visíveis quer sejam invisíveis, e 

de todas as naturezas existentes.  

Neste mundo de coisas criadas “ALGUMAS FORAM ELEITAS” para 

estar na eternidade com o Senhor. Aqui estão os espíritos – todos 

eles igualmente “criaturas” feitas pelo Senhor. 

Existem muitas OUTRAS coisas criadas, coisas deste mundo, as 

quais não foram eleitas para estarem no reino celestial com Deus.  

São exemplos de coisas criadas, e não eleitas para se unirem 

a Deus: os animais, os vegetais, os minerais, os demônios, o 

maligno, ...224 

Os minerais receberam do Senhor apenas corpo/matéria sem 

vida alguma. Não receberam eleição para se unirem a Deus. 

Os animais e os vegetais receberam de Deus corpo/matéria e 

alma-vivente, a vida biológica. Também não receberam eleição para 

se unirem a Deus. 

Os humanos receberam: O corpo, um componente do reino 

mineral; a alma biológica, a vida do reino animal; e com 

exclusividade, recebemos o “espírito” um elemento do reino eterno 

– o espírito do homem.  

O espírito do homem recebeu eleição eterna para se unirem 

com Deus, depois que deixarem o corpo terreno. 

Para viabilizar a superioridade eterna dada ao espírito do 

homem, eles receberam “inteligência superior, a razão”, a 

                                                           
224 Embora o maligno e seus demônios antes de se rebelarem estavam em comunhão com Deus. 
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capacidade de exercer o livre-arbítrio, a capacidade de aceitarem 

o projeto de salvação criado por Deus. 

Recebemos muito mais do que os demais seres deste mundo, por 

causa da natureza eterna do espírito do homem. Nossos espíritos 

foram ELEITOS para estarem em comunhão eterna com Deus.  

Bom observarmos que componentes matérias e terrenos não tem 

eleição para ser salvo. Mesmo o corpo e a alma biológica do 

homem, por serem pó da terra, não se unirão com Deus. Por serem 

elementos temporais e materiais.  

O que no homem foi eleito para ter comunhão com Deus, para 

ser salvo pelo sangue de Jesus é somente o espírito do homem.  

Jesus não morreu para salvar carne e sangue do homem, posto 

que carne e sangue morrem, se transformam em pó da terra, por 

serem coisas terrenas. 

Adiante... 

Vários teólogos defensores de uma eleição fatalista acertam 

quanto à “eleição ser incondicional”, mas ERRAM EXAGERADAMENTE 

quando dizem que eleição é irresistível.  

Para eles alguns humanos seriam eleitos para serem levados 

ao céu, e outros seriam eleitos para serem lançados no lago de 

fogo. Por causa desse entendimento racional, sem base bíblica, 

pregam que o homem é salvo, porque é eleito para salvação, ou é 

condenado por ser eleito para a condenação.  

Para tais teólogos, o motivo desse tipo de eleição 

irresistível seria a “soberania” de Deus. Deus escolheria uns 

humanos para vasos de honra, e outros humanos teriam sido 

escolhidos para vasos de infâmia.  

O erro de muitos e grandes teólogos, quanto à eleição, se 

deve ao fato deles terem atrelado a salvação a um requisito 

denominado “eleição para salvação”.  

O fato é que a eleição para salvação não é requisito de nada. 

Ainda que admitíssemos a existência do requisito eleição, essa 

condição não impediria a ninguém de ser salvo, pois todos têm a 

mesma eleição geral para salvação.  

Além do mais, algo que todos têm não pode ser impeditivo de 

coisa alguma porque todos têm, ninguém tem falta disso. 
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Na verdade, Deus elegeu a todos os espíritos dos humanos 

para a salvação. Por isso, a eleição para salvação não é 

impedimento para a salvação de ninguém, pois todos, previamente, 

já possuem a eleição para salvação, feita na eternidade por Deus.  

A eleição é um fato exterior, e anterior, ao homem. Ela é 

eterna, e é apenas uma parte do projeto de salvação, onde o 

espírito do homem é o beneficiário da eleição, pela GRAÇA DE 

DEUS, para ir para o céu.  

Os seguidores da corrente teológica fatalista, também, erram 

na questão de a ELEIÇÃO ser “RESISTÍVEL, ou ser IRRESISTÍVEL. ” 

A eleição para salvação não é nem aceita, nem rejeitada 

diretamente pelo homem.  

A eleição para a vida simplesmente existe desde a eternidade. 

Ela foi posta, estrategicamente, antes do homem existir, fora da 

esfera de atuação do homem.  

A eleição para salvação não é algo que o homem possa 

manipular, aceitar ou rejeitar. Ela não está sujeita a qualquer 

ação do homem.  

Ela não é imposta irresistivelmente, nem pode ser resistida, 

por estar fora da área de ação do homem.  

A eleição foi estabelecida antes de existir tempo cronológico 

e existir a terra e os homens. 

O QUE DE FATO É DA COMPETÊNCIA DO HOMEM É ACEITAR, por FÉ, 

A SALVAÇÃO, dada por Jesus.  

Quando O HOMEM crer em Jesus essa pessoa está SE DEFININDO, 

indiretamente, pela eleição para a vida a qual foi criada desde 

a eternidade.  

Agora, quando alguém resiste/rejeita ter fé em JESUS, essa 

pessoa está se vinculando automaticamente ao predestino do lago 

de fogo, à morte eterna. Nesse caso houve uma resistência não à 

eleição, mas ao mediador, ao veículo, que conduz o indivíduo no 

caminho da salvação. 

No caso da condenação de uma pessoa, o fato dela ter sido 

eleito para a vida não impediu a condenação dela. Essa pessoa 

não tomou posse da vida eterna, apesar de ser eleita para tal 

salvação, por ter se recusado a aceitar a Jesus como Salvador.  
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Essa pessoa hipotética não resistiu à eleição feita na 

eternidade, ela resistiu/rejeitou a ação de Jesus na vida dela 

no presente século. 

O que está ao alcance do homem para aceitar ou rejeitar é a 

execução do projeto de salvação na vida do homem.  

O HOMEM NÃO TEM COMO resistir diretamente à ELEIÇÃO FEITA 

POR DEUS, na eternidade, E JÁ TOTALMENTE ACABADA.  

O passado não pertence ao homem. O tempo de ação do homem é 

o hoje.  

Hoje o homem pode aceitar ou rejeitar a salvação ofertada em 

Jesus, mas não pode aceitar ou rejeitar a eleição para salvação 

tendo em vista que ela já é fato concluso desde a eternidade.  

O projeto de Deus é salvar todos os homens. Toda a humanidade 

foi eleita para a salvação desde a eternidade. 

Para entrar nesse projeto temos que usar o sangue do 

sacrifício de Jesus. Ele é a porta e o vivo caminho que nos 

conduz no projeto de salvação até Deus Pai.  

O homem pode RESISTIR/REJEITAR ter Cristo em seu coração. Ao 

rejeitar ter Cristo como seu salvador, o homem estará impedido 

todas as ações da graça salvadora de Jesus em seu favor.  

No entanto, o projeto de Deus para essa pessoa continua 

perfeito. A eleição, o sacrifício de Jesus, “a parte de Deus” 

continua intacto – fiel é Deus. 

Quando alguém rejeita a Jesus, nesse caso, a eleição ainda 

NÃO DEIXOU DE SER parte de UM PROJETO. Nesse caso a eleição NÃO 

VIROU UMA OBRA DE RESTAURAÇÃO, UMA OBRA DE EDIFICAÇÃO PARA MORADA 

DE DEUS EM ESPÍRITO, 225 porque tal pessoa resistiu à execução do 

projeto de salvação, em sua vida.  

Para que todo o projeto/processo de salvação seja efetivado 

na vida de uma pessoa ela precisa aceitar a Jesus como seu 

salvador pessoal.  

Tanto céu quanto o lago de fogo, ambos, foram criados por 

Deus, desde a eternidade.  

                                                           
225 EFÉSIOS 2:22 No qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus em Espírito. 
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Compete ao homem escolher qual o caminho que irá andar e a 

consequência de sua escolha será vista no final de sua jornada.  

Se alguém escolheu a Jesus irá receber a coroa da vida, não 

por ter sido alvo da eleição geral para a vida, mas por ter 

recebido o salvador.  

Se alguém rejeitou ter Jesus em sua vida receberá a sentença 

de morte, APESAR de ter SIDO COTADO PARA IR PARA O CÉU, numa 

eleição geral.  

O que o homem rejeita/resiste não é a eleição para salvação. 

O que o homem renega, não aceita, É O SALVADOR, e, 

consequentemente, a salvação ofertada pelo cordeiro de Deus.  

O que o homem resiste é a Jesus. Aquele que pode tornar a 

eleição para vida em vida de fato.  

Somente Jesus pode transformar o projeto de salvação em obra 

conclusa de salvação, na vida do aceitante da fé em Jesus. 

O objeto ACESSÍVEL, o caminho disponibilizado ao homem, para 

aceitação, ou rejeição, NÃO É A ELEIÇÃO ETERNA. O que está à 

disposição do homem é a Fé, É A PORTA, e o CAMINHO DA SALVAÇÃO, 

é Jesus, é isso que o homem pode aceitar, ou rejeitar.  

Portanto, NÃO HÁ UMA ELEIÇÃO irresistível DE ALGUNS PARA 

irem morar no CÉU. Nem uma eleição irresistível de outros para 

serem lançados no lago de fogo.  

A corrente teológica defensora da eleição fatalista erra 

quando prega que uma pessoa ao deixar a fé é sinal que nunca 

esteve salvo, pois, para eles, os salvos não caem. Eles são adeptos 

do erro racional o qual ensina que: “Uma vez salvo, salvo para sempre salvo. 

”  

A bíblia é repleta de ensino mostrando o homem abandonando 

o caminho da vida, abandonando a fé, naufragando na fé, deixando 

o salvador, abandonando a congregação...  

A própria expressão: “Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa 

da vida” traz implícita a possibilidade de não ser fiel até a 

morte, e, também, traz a possibilidade de perda da coroa da 

vida.226  

                                                           
226 EXISTE A POSSIBILIDADE DE PERDA DA COROA DA VIDA. 

 TIAGO 1:12 Bem-aventurado o homem que suporta a tentação; porque, quando for provado, receberá a coroa 

da vida,...; 
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Exemplo maior da perda de uma vida em comunhão com 

Deus é visto nos anjos caídos. Eles estavam no céu e 

perderam essa benção. Se até aqueles que já estavam no 

céu puderam perder a vida com Deus, com mais certeza é 

possível perder o céu, aqueles que ainda não chegaram 

lá, apenas estão no caminho para lá chegarem. 

Se a pessoa uma vez salva estivesse salva para sempre, não 

haveria na bíblia as mensagens voltadas para o arrependimento 

dos que se desviaram, deixaram o caminho da fé, do tipo: Filho 

pródigo, dracma perdida, ovelha perdida, bom samaritano, 

ressureição de lazaro, ressureição de Talita, ressureição de 

Dorca, ressureição do filho da Sunamita, resgate dos discípulos 

no caminho de Emaús ...227 

 O ensino que prega que o cristão verdadeiro não perde a 

salvação é achômetro, é erro teológico-racional. Posto que o 

crente de hoje possa ser o descrente de amanhã e vice-versa.  

Um servo aceitou a fé hoje, mas amanhã poderá vir a decidir 

não mais querer viver por fé no Salvador, pois continuamos 

possuindo o livre-arbítrio.  

O processo de salvação não é uma libertação da cadeia do 

adversário para uma nova cadeia. Salvação é libertação, é 

liberdade, é porta aberta, é “entrarás e sairás”.228  

Certamente, e os servos sabem disso, que devemos entregar o 

nosso livre-arbítrio nas mãos do Senhor. Devemos não mais andar 

pela nossa própria cabeça. Precisamos nos deixar guiar pelo 

Espírito Santo, pois somente Ele sabe como nos guiar pelo caminho 

da vida até o céu.  

No entanto, se alguém não mais quer andar por fé, o Espírito 

santo não irá impedir que tal pessoa viesse a exercer o governo 

                                                           
 APOCALIPSE 2:10... Sê fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida. 

227 MAIORES DETALHES SOBRE PERCA DA SALVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MESMA, LEIA NOSSO ESTUDO: “QUEM 
NÃO TEM PECADO LANCE A PRIMEIRA PEDRA”... 

 
228 JOÃO 10:9 Eu sou a porta; se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá,... 
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de sua própria vida, e arque com as consequências do inevitável 

fracasso espiritual.229 

A fidelidade de Deus é absoluta, mas o homem é infiel, por 

natureza racional herdada de Adão.  

Continuamos tendo o livre-arbítrio, não o perdemos quando 

aceitamos a salvação de Jesus. Por causa do livre-arbítrio 

podemos vir a renegar o Salvador. 

Jesus disse que ninguém pode arrebatar uma de suas ovelhas, 

mas isso não significa que uma de suas ovelhas NÃO possa, por 

vontade pessoal, vir a abandonar o corpo de Cristo, e ser devorada 

pelo adversário. 

A bíblia fala claramente de eleitos os quais não estão ainda 

salvos.230 Não estão salvos porque não estão exercendo a fé em 

Jesus, mesmo tendo sido eleitos numa eleição geral, para serem 

salvos.  

O justo vive por fé em Jesus, e não por CAUSA de uma eleição 

incondicional, fatalista, nem por causa de uma eleição 

condicional fideísta. 

As teorias de salvação por causa da eleição fatalista, e a 

eleição por causa da fé, atropelam e negam o sacrifício de Jesus 

como motivo basilar da salvação do homem.  

Todas as curvaturas que os adeptos da salvação FATALISTA 

fazem no entendimento da bíblia para incluir o sacrifício de 

Jesus são totalmente desnecessárias.  

Não há como encobrir que o errado ensino deles anula 

o sacrifício salvador de Jesus.  

A pregação da “inexistência” de livre-arbítrio e de uma 

eleição para o céu, ou uma eleição para o lago de fogo, de formas 

                                                           
229 Sem o batismo como o Espírito Santo, sem o dirigir do Espírito Santo o homem não consegue 
viver a vontade de Deus em sua vida. Mais detalhes leia nosso trabalho com título de “BATISMO 
COM O ESPÍRITO SANTO”. 

230 ELEIÇÃO NÃO É O MESMO QUE SALVAÇÃO – existem eleitos ainda não salvos. Alguns porque 
ainda não aceitaram o chamado, ou se o aceitaram, depois abandonaram o mesmo. O resultado 

é a existência de eleitos não salvos em função da eleição-geral como se lê em II TIMÓTEO 

2:10: “Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em 

Cristo Jesus com glória eterna.” 
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incondicionais, inescusáveis, e imperdíveis ANULAM A FÉ NO 

SACRIFÍCIO DE JESUS.  

Eles colocaram a eleição fatalista no lugar do sacrifício do 

cordeiro de Deus. Porquanto, se alguém é eleito para salvação de 

forma irrevogável/irresistível, tal pessoa, seria salva 

“infalivelmente, de qualquer modo”, sem a necessidade do 

sacrifício remidor de Jesus. 

A verdade é que pela fé em Jesus, o homem toma posse da 

salvação, e dar início a efetivação do projeto de salvação, 

revelado na graciosa eleição para a VIDA ETERNA.  

A salvação pela graça é condicionada à fé, é “por meio da 

fé” em Jesus, é o que a bíblia ensina.  

A sagrada escritura ensina que o crer em Jesus é fundamental 

para salvação. Vejamos isso: “Crê e serás salvo tu tua casa”,231 “arrependei-

vos e convertei-vos”,232 “Quem crê Nele não é condenado”,233 “Se com tua boca 

confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os 

mortos, serás salvo” 234...  

Nenhum versículo ensina que a SALVAÇÃO seria CONDICIONADA e 

SUBORDINADA À ELEIÇÃO. A palavra de Deus não vincula a salvação 

à existência de ELEIÇÃO PARA SALVAÇÃO.  

A salvação é por meio da FÉ, de CRÊ EM JESUS, e não pelo 

fato de alguém ser eleito para salvação, pois todos são eleitos 

e nem todos serão salvos. 

A eleição para salvação é ato de Deus descrito na BÍBLIA. A 

eleição para salvação é incondicional, mas, somente a eleição 

para salvação não define o futuro do espírito do homem. Se a 

eleição para salvação fosse o fator definidor de quem seria 

                                                           
231 ATOS 16:30,31 E, tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? 31 E eles disseram: 

Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. 
 
232 ATOS 3:19 Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os 

tempos do refrigério pela presença do Senhor. 

 
233 JOÃO 3:18 Quem crê nele não é condenado; mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito 

Filho de Deus. 

 
234 ROMANOS 10:8-10 Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração; esta é a palavra da fé, que 

pregamos, 9 A saber: Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou 

dentre os mortos, serás salvo. 10 Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. 
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salvo, Jesus teria morrido inutilmente, pois todos os homens 

foram eleitos para serem salvos.  

O Senhor Jesus foi ao sacrifício na cruz porque a eleição 

para a salvação não era suficiente, em si mesma, para cumprir a 

justiça de Deus, e trazer a salvação ao homem.  

A eleição para salvação é apenas o início da execução do 

projeto de salvação, algo feito no tempo eterno de Deus. 

O SANGUE DE JESUS é o RECURSO divino definitivo para salvação 

do homem, para que a eleição para salvação deixe de ser apenas 

parte do projeto de Deus para salvação de todos os homens.  

Através da fé no sangue de Jesus, a eleição para salvação 

deixa de ser parte do projeto de salvação passando a ser um fato 

na vida daquele que se apodere do projeto de salvação. Por isso 

diz a carta aos HEBREUS 10 (19-23): 

 19 Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de 

Jesus, 20 Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, 

pela sua carne, 21 E tendo um grande sacerdote sobre à casa de Deus, 22 

Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os 

corações purificados da má consciência, e o corpo lavado com água limpa, 

23 Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança; porque fiel é o que 

prometeu. 

 Deus criou o projeto de salvação, e como ato inicial de 

execução de seu projeto, Ele criou a eleição, para todos poderem 

ter vida eterna.  

A eleição para vida eterna com Deus é única, e é para 

todos. No entanto, há dois destinos previamente criados por 
Deus, porque nem todos querem está com Deus. Por isso é que Deus 

criou dois lugares, ambos, opcionais, criou o céu para quem 

quiser receber a vida eterna, e criou o lago de fogo para quem 

não quiser ser salvo. 

O céu é para quem aceitar a vida eterna ofertada, e o logo 

de fogo é para quem não aceitou a salvação do Senhor.  

O Senhor Jesus é a porta, e o caminho, para irmos desfrutar 

da eleição para a vida eterna. 

O ato da eleição para a salvação não é quem define o povir 

para o espírito de determinada pessoa. O que define para onde 
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vai o espírito do homem depois da morte da alma é crer em Jesus, 

é ter fé em Jesus.  

A fé, embora seja uma dádiva de Deus, precisa ser aceita 

voluntariamente, deve ser recebida por livre escolha do homem. 

Deus não obriga a ninguém a ter fé, nem impede que alguém venha 

a ter fé. 

VEJAMOS, POR PARALELOS ALEGÓRICOS, o que é a “eleição para 

salvação”:  

 A “graça salvadora” tem uma ação geral. O Senhor Jesus 

elegeu toda a humanidade para ser participante da graça/da 

eleição para salvação. A eleição é “semelhante” ao AR 

RESPIRATÓRIO, o oxigênio. 

Como é do conhecimento geral, todo ser humano tem direito a 

desfrutar do ar respiratório.  

Não há ação humana “DIRETA” para aceitar, ou rejeitar, o ar 

que Deus de graça disponibilizou a todos os homens.  

Bons e maus, justificados e injustos, a todos Deus capacitou 

com o sistema respiratório para poderem utilizar o ar, e terem 

vida terrena. 

 O ar é uma criação soberana de Deus. O oxigênio existe para 

todos. Todos, mesmo sem querer, participam deste benefício 

divino, para ter vida terrena.  

Caso alguém rejeite o ar, se uma pessoa não quiser respirar, 

voluntariamente, não irá conseguir, a menos que se mate.  

Se você é uma boa pessoa, ou má pessoa, se você subir uma 

montanha, ou descer um grande abismo, mesmo ali haverá o ar para 

você respirar.  

Da mesma forma funciona o “oxigênio celestial” da “ELEIÇÃO 

PARA A VIDA”. Ela é fruto da soberana graça salvadora de Jesus.  

Seja você uma boa ou má pessoa saiba que Deus o elegeu para 

receber a vida.235 Se você aceitar a Jesus, como seu salvador, 

você será salvo.  

                                                           
235 MATEUS 22:10 E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons; e 

a festa nupcial foi cheia de convidados. 



ELEIÇÃO, PREDESTINAÇÃO, GRAÇA, FÉ, TOTAL DEPRAVAÇÃO ETC. 

 

285 
ARQUIVO: ESTUDANDO A ELEIÇÃO  A PREDESTINAÇÃO E OUTROS ASSUNTOS 

PÁGINA: WWW.REVELACAODABIBLIA.COM.BR E-MAIL: REVELACAODABIBLIA@GMAIL.COM 

Cópia de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 13:02:02. 

Deus criou a eleição GERAL para a salvação, por sua infinita 

GRAÇA. Bons e maus, justificados e injustos, a todos Deus elegeu 

e predestinou para irem morar no céu.  

Não existe participação humana “DIRETA” para aceitar, ou 

rejeita, a ‘eleição graciosa para a vida eterna’.  

Mesmo que alguém não queira receber a eleição geral para a 

vida eterna, essa pessoa, não irá ter sucesso, pois a eleição 

GERAL está fora da capacidade humana de manipulação e aceitação.  

Os humanos, apenas, de forma passiva, desfrutam, respiram, 

o “ar da graça geral de Jesus”, através da eleição para vida.  

Ninguém pode deixar de respirar o ar da eleição geral para 

a salvação, A MENOS QUE SE MATE. Lembrando sempre que ser eleito 

não é sinônimo de ser salvo.  

A eleição para salvação está disponível para todos. Ela faz 

parte do processo de salvação.  

Não é a “eleição para salvação” que impede alguém de ir para 

céu, porque todos têm eleição para vida, sem acepção alguma.  

Também não é a eleição geral para salvação que faz de alguém 

“filho de Deus”. O que faz uma pessoa ser filho de Deus é crer 

em Jesus, é aceitar o sacrifício de Jesus, e passar a viver da 

fé salvadora, até o fim de sua vida, ou até o arrebatamento.236 

A perda da salvação não é por falta de eleição para salvação. 

Deus não privou ninguém, (do “ar”), da eleição para salvação.  

O que faz alguém perder a salvação é não aceitar, não receber 

o Senhor Jesus como seu salvador, ou se o recebeu, depois disto, 

o abandonar, deixar de viver pela fé que recebeu de Jesus. 

Finalizamos esse item dizendo que uma boa definição para 

eleição para salvação é: Um ato de Deus dando início à execução do projeto 

de salvação para toda a humanidade.  

A eleição para salvação é apenas a parte geral, incondicional 

e inicial da execução do projeto que proporcionará o resgate do 

homem. 

Por sua vez, uma definição de salvação é: Ato de Deus 

executando todo o processo de salvação, em todas as suas etapas, 

                                                           
236 JOÃO 1:12 Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos 

que creem no seu nome. 
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na vida de uma pessoa. Salvação é a execução de um processo 

composto de várias etapas, na vida de um crente em Jesus.  

Salvação não é apenas um ato de eleição geral, mas é a 

execução de um complexo processo resgatador através de Jesus, na 

vida de cada humano que aceitar ao Senhor.  

Salvação É UM CAMINHAR COM CRISTO, É UM PROCESSO GUIADO PELO 

ESPÍRITO SANTO... 

Adiante, no item seguinte, mergulhando ainda mais na questão 

da eleição para a vida eterna... 

 

35. ELEIÇÃO GERAL - TODOS FORAM ELEITOS PARA A 
SALVAÇÃO?  

RESPOSTA: Sim. Somos todos igualmente pecadores, e também, 

igualmente necessitados de salvação.  

Deus não nos escolheu em detrimento de outros homens, mas 

com igualdade. Ele, por ser um justo juiz, abriu a porta do seu 

reino a todos os pecadores.  

A porta da salvação está aberta para todos os homens poderem 

retornar para a presença de seu criador.237  

O fato de muitos não quererem ser salvo não anula a oferta 

graciosa de salvação, criada por Deus para todos.  

O mundo todo poderia ser salvo se quisesse, pois, o preço 

para esta ação salvadora da graça, foi pago por Jesus. No entanto, 

uma grande maioria não será salva, não por decisão de Deus, mas 

por decisão pessoal dos homens os quais não querem ser salvos.  

Os não-salvos usaram a liberdade de escolha e decidiram não 

aceitar a salvação proposta, por Deus, através de Jesus.  

A ampla oportunidade de salvação é perceptível em várias 

passagens bíblica, a seguir citaremos algumas. 

FUNDAMENTO BÍBLICO COMPROVANDO A EXISTÊNCIA DE UMA ELEIÇÃO GERAL PARA 

A SALVAÇÃO DE TODOS OS SERES HUMANOS: 

 I JOÃO 2:2 E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos 

nossos, mas também pelos de todo o mundo; 

                                                           
237 APOCALIPSE 3:8... Diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar;... 
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 JOÃO 1: 9 Ali estava à luz verdadeira, que ilumina A TODO o homem que 

vem ao mundo;  
 

 JOÃO 3:16 “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. ”; 

 

 EZEQUIEL 18:32 Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o 

Senhor DEUS; convertei-vos, pois, e vivei; 

 

 EZEQUIEL 33:11 Dize-lhes: Vivo eu, diz o Senhor DEUS, que não tenho 

prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho, e 

viva; 

 

 II PEDRO 3:9 O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por 

tardia; mas é longânime para conosco, não querendo que alguns se percam, 

senão que todos venham a arrepender-se; 
 

 ROMANOS 11:32 Porque Deus encerrou a todos debaixo da 

desobediência, para com todos usar de misericórdia; 

 

 TITO 2:11 Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo 

salvação a todos os homens;  
 

 ATOS 10:34 Então PEDRO, tomando a palavra, disse: Na verdade reconheço 

que Deus não faz acepção de pessoas;  

 

 ATOS 17:30 Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia 

agora a todos os homens, e em todo o lugar, que se arrependam; 

 

 I TIMÓTEO 2:4 Que quer que todos os homens se salvem, e venham 

ao conhecimento da verdade; 

 

 I TIMÓTEO 2:6 O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, 
para servir de testemunho a seu tempo; 

 

 EZEQUIEL 18:23 Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? 

Diz o Senhor DEUS; Não desejo antes que se converta dos seus caminhos, 

e viva?; 
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 JOÃO 3:16,17 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; 17 Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse 

o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele; 

 

 JOÃO 3:19 E a condenação é esta: Que a luz veio ao mundo, ...; 

 

 ROMANOS 5:6 Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo 

pelos ímpios; 

 

 ROMANOS 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 à graça 

sobre todos os homens para justificação de vida;  
 

 

 II CORÍNTIOS 5:19 Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando 

consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados; ... 

 

 HEBREUS 2:9 Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora 

feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, 

pela graça de Deus, provasse a morte por todos; 

 

 EFÉSIOS 1:4 Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo ...; 

 

 II TESSALONICENSES 2:13...Por vos ter Deus elegido desde o princípio 

para a salvação, ...; 

 

 MATEUS 3:28 Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu 

vos aliviarei; 

 

 II TIMÓTEO 1:9 Que nos salvou, e chamou com uma santa vocação; não segundo 

as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada 

em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. (Na eternidade); 
 

A oportunidade de salvação é uma porta aberta no céu para todos os homens. 

  

 APOCALIPSE 3:8 Conheço as tuas obras; eis que diante de ti pus uma porta 

aberta, e ninguém a pode fechar; ... 

 

 APOCALIPSE 4:1  Depois destas coisas olhei e eis que estava uma porta 

aberta no céu; ... 
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POIS BEM... 
 

A eleição de todos para salvação significa que todos os 

homens têm igualdade de condições, e oportunidade, de 

tomarem posse da benção da salvação, através de Jesus.238  

Destes “todos eleitos na eleição geral”, Deus separa aqueles 

que aceitarem a Jesus, (ato ou chamado), e continuarem aceitando, 

(eleição-pessoal ou caminhar), o projeto proposto pela fé em 

Jesus.  

Os homens de todas as tribos, línguas, raças, em todos os 
tempos, e lugares, apresentam uma inclinação geral para adorar a 
Deus, por causa da eleição geral. 

 

NINGUÉM poderá dizer que não foi salvo por não ter sido 

eleito, por ter nascido predestinado para o lago de fogo.  

Deus não vê nem age como o homem, portanto, não faz “acepção 

de pessoas, no processo de salvação”, POR SER UMA QUESTÃO DE 

MORTE E VIDA do homem.  

 Caso a Eleição-Geral para salvação fosse o único requisito 

determinante para a salvação, e alguns fossem eleitos e outros 

não, haveria uma patente acepção de pessoas, pois uns seriam 

eleitos para a vida e outros descartado para morrerem no lago de 

fogo. 

Deus, que não mente,239 diz na sua palavra que: há eleição e 

que não faz acepção de pessoas no processo de salvação. Assim, 

percebemos, pela palavra, que a inexistência de acepção de 

pessoas só é verdadeira se todos forem eleitos, predestinados 

para a vida eterna.  

Os seres humanos foram criados por Deus predestinados para 

louvor da gloria de Deus. Mesmo os humanos sendo predestinados 

para o louvor, mesmo assim, NÃO É GARANTIA que todos irão louvar 

a Deus.  

                                                           
238 JOÃO 3:16...Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 

239 NÚMEROS 23:19 Deus não é homem, para que minta; nem filho do homem, para que se arrependa; porventura 

diria ele, e não o faria? Ou falaria, e não o confirmaria? 
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Sabemos que a predestinação para alguma coisa não é garantia 

inevitável que tal coisa predestinada será efetivada.  

O fato dos humanos serem, também, predestinados para a vida 

eterna não é garantia que tal salvação é imperdível, ou que tal 

salvação irá acontecer.  

A eleição do homem para a vida e a eleição do homem para o 

louvor de Deus é a vontade de Deus, tanto é que Ele fez a sua 

parte, o seu projeto salvador em Jesus.  

Todavia, essa vontade/eleição/predestinação somente será 

efetivada se a vontade do homem for concordante com a vontade de 

Deus. Isso, não significa que a vontade do homem é superior à 

vontade de Deus. De fato, a vontade superior de Deus é SALVAR A 

TODOS, MAS RESPEITA A VONTADE LIVRE QUE ELE DOOU AO HOMEM. 

Deus, o CRIADOR, superior, soberano mostra a sua soberania 

e poder, também, através do FATO DE DAR aos humanos, a 

possibilidade de sermos livres e de escolhermos o que queremos 

fazer.  

Evidentemente que foi Deus quem permitiu 240 o homem exercer 

o livre-arbítrio, inclusive quanto a aceitar a salvação, ou 

rejeita-la.  

O contrário de uma “eleição-para-todos” nos levaria a achar 

que o Senhor criou, desde a eternidade, alguns poucos eleitos 

para irem para o céu, e bilhões de pessoas, imotivadamente, 

teriam sido criados já destinados ao lago de fogo. Isso, 

convenhamos, é algo totalmente contrário à justa e santa natureza 

de Deus.  

O Senhor Deus de amor, da misericórdia, e da justiça NÃO 

faria tamanha acepção de pessoas. Então, resta-nos a certeza da 

impossibilidade de terrível acepção, sem desrespeitar a Palavra 

de Deus, e o próprio Deus de bondade a quem servimos. 

 Deus sabia que o homem cairia e si afastaria antes de criá-
lo. Por isso, Deus arquitetou, na eternidade, um projeto de 
salvação para sua criatura.  

                                                           
240 MATEUS 10:29 Não se vendem dois passarinhos por um ceitil? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade de 

vosso Pai. 
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Esta obra de salvação seria executada no tempo da humanidade, 
com a finalidade de tornar a trazer sua “criatura eleita para 
ter comunhão com Deus”. 

A bíblia mostra que a eleição para salvação se estender, 
irrestritamente, a todos os homens, sem acepção de pessoas.  

Deus deseja que todos sejam salvos. Por ser verdadeiro e 

justo 241 não deixa ninguém sem oportunidade de alcançar a 

salvação. 

A ELEIÇÃO para salvação NÃO É O MESMO QUE a SALVAÇÃO. Existem 
eleitos para salvação e ainda não salvos, pois todos foram 
eleitos. Alguns eleitos não estão salvos porque ainda não 
aceitaram o chamado para a salvação, ou se o aceitaram, depois 
abandonaram o caminho da vida, abandonaram a fé em Jesus.  

O resultado de não aceitar o Salvador, ou de abandoná-la, é 
a existência de eleitos não salvos, em função da existência da 
eleição-geral. 

FUNDAMENTO BÍBLICO FALANDO DE ELEITOS PARA A SALVAÇÃO QUE AINDA 
NÃO ALCANÇARAM A SALVAÇÃO: 

 II TIMÓTEO 2:10: “Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, 

para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com 

glória eterna.” 

No item seguinte abordaremos eleições feitas por Deus, mas 
diferentes de eleição para a salvação. 

36. EXISTE ELEIÇÃO QUE NÃO É PARA SALVAÇÃO? 

RESPOSTA: SIM. Há diferentes espécies de eleições.  

O QUE NÃO EXISTE NA BÍBLIA É UMA ELEIÇÃO PARA A PERDIÇÃO 

ETERNA. 

De forma ampla, o significado de eleição é uma escolha de 

algo, ou de alguém, para uma determinada finalidade, para um fim.  

Uma escolha, uma eleição pode ser dentre seres, ou coisas, 

da mesma espécie, com características diferenciadas, ou entre 

seres, ou coisas de espécies, e características, diferenciadas.  

                                                           
241 DEUTERONÔMIO 32:4 Ele é a Rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são; Deus é a verdade, e não há nele injustiça; 

justo e reto é.  
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Pois bem, nem toda eleição, na bíblia, é a eleição para 

salvação.  

Dentro da bíblia é citado que Deus escolheu pessoas para 

serem reis, para serem profetas, para serem governadores, para 

ser ressuscitado, para ser o traidor, para ser o construtor de 

templos, para ser o libertador se seu povo, para ser apóstolo, 

para ser sacerdote...  

Neste tipo de eleição, de escolha, há, evidentemente, uma 

escolha de pessoas, dentre muitas outras pessoas.  

Esse tipo de eleição de Deus não se trata de eleição para 

salvação, mas para função, ministérios, serviços... 

Quando Deus está tratando da salvação de pessoas é uma 

eleição geral para salvação, onde não há acepção de pessoas. 

Devemos ter em conta que, dentro da bíblia, uma mesma palavra 

tem variados significados, e também variadas situações podem 

significar uma mesma coisa. Isso ocorre integralmente com a 

palavra eleição. Eleição tem aplicações diferentes dentro, e 

fora, da bíblia.  

Quando o Senhor está cuidando das eleições diferentes da 

eleição para salvação HÁ “separação” de PESSOAS. Nestes casos 

uns são eleitos-separados, destacados, dos demais para algum tipo 

de serviço, ministérios, e até juízos. 

A eleição para coisas terreno-temporais é realizada no tempo 

de vida de um determinado homem. Ela é uma eleição restrita, 

específica, pessoal, temporal, para fim peculiar.  

Essa espécie de eleição, a qual não é para salvação, tem 

início e tem fim, e é para ser vivida no presente século. Ela 

tem como características: 

 INICIA NO VENTRE MATERNO – Início da existência do homem, e 
termina com a morte deste homem. Esta pessoa teria sido eleita 
para determinado “serviço”; 
 

 CUMPRIR-SE-Á NO TEMPO DE VIDA DO HOMEM ELEITO para tal coisa 
neste mundo. Esta eleição se aplica a coisas, ou fatos, que 
o homem eleito deverá viver, ou realizar.242  

                                                           
242  A Salvação enquanto processo, ou eleição-pessoal, também se cumpre no tempo de vida do homem. Parece claro 

que não existe eleição-pessoal antes nem depois da existência de uma pessoa.  
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Na eleição para atos terrenos a ação de Deus é direcionada 

a uma pessoa. Por vez, várias pessoas, ou uma tribo, ou um povo 

dentre muitos, são eleitos, mas sempre com propósito específico, 

e diferente do projeto de salvação.  

Neste tipo de eleição, trata-se da soberania de Deus, onde 

Ele põe cada servo onde quer no corpo de Cristo, ou fora do 

corpo. 

Algumas vezes, o eleito para coisas terrenas sequer pertence 

ao corpo de Cristo. Neste caso é uma eleição para atos fora do 

povo de Cristo. 

Sabemos que Davi, Moisés, Enoque, Elias, Elizeu, Ciro, 

Nabucodonosor, faraó, Judas, os doze apóstolos são exemplos de 

pessoas que foram eleitas para uma determinada finalidade 

terrena, além da eleição geral para salvação.  

Todos eles tiveram uma eleição geral para salvação, e uma 

eleição pessoal para exercerem uma função no mundo, uma eleição 

diferente da eleição para salvação.  

Eles receberam também uma eleição-missão, uma eleição 

diversa da eleição para salvação. Essa eleição é para viver/fazer 

algo no tempo da peregrinação de cada um aqui na terra. 

NO CASO DE FARAÓ, JUDAS, NABUCODONOSOR, todos receberam uma 

missão terrena que redundou em condenação por causa das suas 

próprias escolhas de vida e dureza de coração. 

O Senhor escolheu os homens citados no parágrafo anterior, 

para serem “vasos de desonra”, porque Deus, oniscientemente, 

sabia quem era cada um desses “vasos-homens”.  

Não foi a escolha do Senhor que os levou a serem malignos, 

a serem condenados. O Senhor escolheu essas pessoas porque já 

                                                           
Todavia o processo-de-salvação pessoal, que inicia com o chamado, não se aplica a todas as pessoas, (exemplo de 

excluídos do chamado para viver o processo de salvação: crianças, totalmente louco-dementes, etc.) Jesus disse que muitos 

são chamados, e não que todos são chamados.  

 

Depois do chamado, se aceito, iniciará o processo de eleição pessoal, (em santificação do Espírito, ou o desenvolver 

do "TALENTO” recebido).  

 

O maior talento recebido é a ELEIÇÃO geral para salvação feita na eternidade, sem acepção de ninguém. 

Dependendo do caso, o talento precisa ser multiplicado, desenvolvido. ISSO OCORRERÁ NO TEMPO DE VIDA DO 

HOMEM, PORQUE NÃO HÁ PROCESSO A SER DESENVOLVIDO, OU VIVIDO, ANTES DO HOMEM NASCER, NEM 

DEPOIS DE MORTO. (FILIPENSES 2:12 De sorte que, meus amados... Assim também operai a vossa salvação com temor 

e tremor;)  
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sabia quem era cada uma delas, desde a eternidade. Por isso as 

“pinçou” para tais serviços/juízos.  

O Senhor NÃO TRANSFORMOU Faraó e Judas naquilo que eles eram 

e depois as escolheu. O Senhor “OS” ESCOLHEU porque o Senhor 

sabia que eles eram o que eram, e Deus iria usar uma pessoa com 

as características de Faraó, e de Judas. Cada um deles, no seu 

tempo, foi escolhido por causa de suas próprias características 

e obras. 

FUNDAMENTO BÍBLICO DEMONSTRANDO QUE A ESCOLHA DO SENHOR sobre 

Judas FOI PORQUE Judas JÁ ERA UM “DIABO”: 

 JOÃO 6:70 Então Jesus respondeu: Não fui eu que os escolhi, os Doze? Todavia, 

um de vocês é um diabo! 
 

Portanto, é um discurso maligno, e ofensivo ao Senhor da bondade e 

da misericórdia, dizer: Coitado de Judas, coitado de Faraó,... “Eles 

não tinham escolha..., e nós também não teríamos escolha a fazer, pois 

uns já teriam nascidos pré-destinados à morte eterna, e outros pré-

destinados à vida eterna”. Esse ensino é uma teologia maligna que resulta 

na imputação de injustiças ao Senhor da justiça.  

Os vasos-homens escolhidos para juizo tiveram contato com o 

Senhor e se quisessem a salvação de Deus o Senhor não os 

rejeitaria. No entanto, decidiram endurecer os seus corações, e 

rejeitaram a oportunidade de vida.  

Se quisessem vida certamente que Deus não iria rejeitar um 

coração contrito.243 Tanto é que uma grande mistura de 

estrangeiros, de pessoas as quais não eram do povo Judeu, saíram 

do Egito para terra prometida, juntamente com o povo do Senhor. 

A saída do povo para a terra prometida é uma profecia a 

respeito da saída do homem para uma caminhada rumo a Canaã 

celestial. 

                                                           
243 DEUS NÃO DESPREZA A NINGUÉM. MUITO MENOS SE A PESSOA ABRA O SEU CORAÇÃO PARA DEUS: 

 SALMO 34:18 Perto está o SENHOR dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. 

 SALMO 51:17 Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado; a um coração quebrantado e contrito não 

desprezarás, ó Deus. 

 ISAÍAS 57:15 Porque assim diz o Alto e o Sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é Santo: Num alto e 

santo lugar habito; como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos 

abatidos, e para vivificar o coração dos contritos. 

 ISAÍAS 61:1 O espírito do Senhor DEUS está sobre mim; porque o SENHOR me ungiu, para pregar boas novas 

aos mansos; enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, e a abertura de 

prisão aos presos; 
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Se FARAÓ não tivesse endurecido o coração certamente que 

poderia ter caminhado para a terra prometida, JUNTAMENTE COM 

MOISÉS,244 deixando de ser egípcio para ser povo do Senhor.  

FUNDAMENTO BÍBLICO DEMONSTRANDO QUE DEUS NÃO DESPREZA A NINGUÉM, 

POR ESSA CAUSA MUITOS “ESTRANGEIROS” SAÍRAM DO EGITO JUNTO COM O 

POVO DE JACÓ PARA A TERRA PROMETIDA: 

 ÊXODO 12:37,38 Assim partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote, 

cerca de seiscentos mil a pé, somente de homens, sem contar os meninos. 38 E subiu 

também com eles muita mistura de gente, ... 

 NÚMERO 11:4 E o vulgo, que estava no meio deles, veio a ter grande desejo; 

pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, e disseram: Quem nos dará carne a 

comer? (O VULGO É POVO COMUM, O ESTRANGEIRO que estava no meio das tribos 

israelitas...) 

O Senhor da misericórdia sempre, em todos os tempos, esteve 

à espera daqueles que quiserem busca-lo, aceita-lo, segui-lo... 

Em outras palavras em todos os tempos e lugares sempre há 

ímpios, sempre existiu homens de dura cerviz, de coração rebelde, 

que rejeita a Deus e a sua salvação. Esses são ímpios por suas 

próprias escolhas.  

Quando Deus “pinça”, “pega” um desses ímpios para juízo não 

foi a escolha de Deus que os fez incrédulos, ELES JÁ ERAM ÍMPIOS, 

por suas próprias escolhas, e maneiras de viver.  

O problema, como diz o Senhor, é que “não há quem busque, ... Todos 

se desviaram, e se fizeram inúteis”.245 

                                                           
244 TODOS QUE POR LIVRE-VONTADE QUISERAM SAIR DO EGITO SAIRAM. Não saiu somente judeu sangue 

puro. O que saiu para a terra prometida foi uma GRANDE MISTURA DE GENTE: 

A palavra relata que, juntamente com o povo Judeus, saiu, do Egito, uma grande mistura de “gente”. Isso ocorreu 

não só por causa da mistura de sangue, dentro das tribos israelita, mas também pela mistura de povos.  

Todos que saíram com Moisés, do Egito, eram egípcios por nascimento, e uma grande parte também era egípcia por 

ter sangue egípcio correndo nas veias. Até duas tribos inteiras, os descendentes de José, tinham meio sangue egípcio e meio 

sangue judeu. Pois, a mulher do patriarca José era egípcia. 

245 TODOS SE FIZERAM ÍMPIOS. 

 SALMO 53:3 Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos; não há quem faça o bem, não, nem sequer um; 

 ROMANOS 3:12 Todos se extraviaram, e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há 

nem um só. 



ELEIÇÃO, PREDESTINAÇÃO, GRAÇA, FÉ, TOTAL DEPRAVAÇÃO ETC. 

 

296 
ARQUIVO: ESTUDANDO A ELEIÇÃO  A PREDESTINAÇÃO E OUTROS ASSUNTOS 

PÁGINA: WWW.REVELACAODABIBLIA.COM.BR E-MAIL: REVELACAODABIBLIA@GMAIL.COM 

Cópia de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 13:02:02. 

A seguir iremos falar sobre um versículo que tem sido de 

difícil entendimento para muitos, e erradamente interpretado 

pelos defensores de eleição por causa da fé. 

37. COMO ENTENDER O TERMO “SEGUNDO A PRESCIÊNCIA DE 
DEUS”? 

Antes da resposta vamos apresentar o versículo que tem sido 

discernido de forma equivocada, por alguns os quais acham que 

Deus elege apenas quem Ele prescientemente sabe que irá ter fé 

em Jesus: 

 

 I PEDRO 1:2 Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, ... 
 

AGORA vamos à RESPOSTA: 
 

A presciência de Deus, aqui, diz respeita ao fato do Senhor 

saber, desde a eternidade, que tal pessoa irá existir. Não faria 

o menor efeito/sentido Deus eleger para salvação alguém que nunca 

irá existir.  
 

O Senhor elege desde a eternidade toda a humanidade, mas não 

é de uma forma imprecisa, hipotética, visto que Deus sabe 

prescientemente da existência de cada pessoa desde a eternidade.  

 

Deus sabe de tudo. Certamente, sabe que um pecador irá 

nascer, e quais serão todos os caminhos que tal pessoa irá 

trilhar, em toda a sua vida terrena.  

 

O fato de Deus saber de tudo NÃO QUER DIZER QUE ELE 

ESCOLHEU/ELEGEU “fulano” para ir viver no céu, e “beltrano” para 

ser lançado no lago de fogo, como ensinam erradamente os 

defensores da eleição determinista/fatalista/irresistível.  

 

Presciência é diferente de eleição para salvação. Deus elegeu 

toda a humanidade para ter comunhão eterna com Ele. 

 

A presciência de Deus é o conhecimento prévio/presciente que 

Deus tem sobre todas as COISAS. A presciência é o conhecimento 

absoluto que Deus tem de tudo.  

 

A eleição para salvação é outro fato bíblico O QUAL NÃO 

EXISTE APENAS POR CAUSA DA PRESCIÊNCIA DE DEUS.  
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A salvação do homem é o resultado da execução do projeto de 

misericórdia de Deus, na vida de uma pessoa. A salvação é um 

resultado de todo um processo do qual a eleição para salvação 

faz parte. 

 

A eleição para a salvação é o primeiro ato de execução do 

projeto do Senhor, em favor do homem.  

 

O projeto de salvação é composto de muitas etapas e atos 

diversos. Dentre esses atos encontramos a eleição, o sacrifício 

de Jesus, o batismo com o Espírito Santo, o crer na palavra do 

Senhor, o Corpo de Cristo, o governo do Espírito Santo, a 

justificação, o perdão... 

 

Muitos teólogos misturam eleição para salvação com 

presciência de Deus. Outros misturam eleição para salvação com a 

própria salvação, outros confundiram eleição com predestinação. 

 

Por causa das misturas, e confusões, muitos teólogos não 

conseguiram alcançar que o TODO PODEROSO ELEGEU A HUMANIDADE 

inteira, “sem acepção alguma”, PARA IR MORAR em comunhão eterna 

com Deus.  

 

A execução do projeto de salvação, na vida do homem, tem 

variadas etapas, e condicionantes. Tem etapas diversas porque é 

um processo, um andar no Caminho da Vida, um andar na “vereda do 

Justo”.  

 

A salvação é mais que um ato único de eleição para salvação. 

 

As duas principais condições da aliança da salvação, do 

processo salvador são:  
 

 A parte de Deus - O sacrifício de Jesus;  
 

 A parte do homem – O homem deve aceitar o sacrifício 

de Jesus. O homem precisa receber, por livre-arbítrio, 

o que Deus fez através de Jesus. O homem deve 

desejar/confessar a Jesus, para que Deus lhe conceda a 

fé que vem do alto. Com isso inicia a caminhada de fé 

em Cristo. Um viver com Cristo no tempo de peregrinação 

do homem neste reino terreno. 
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Toda dádiva perfeita vem de Deus,246 que tudo fez. Deus fez 

o livre-arbítrio e o entregou ao homem desde sempre, desde sua 

criação. Deus fez, também, a fé, mas a fé salvadora somente é 

entregue ao homem a partir do instante em que o homem, usando do 

livre-arbítrio, aceita o projeto de salvação através de Jesus.  

 

Assim, todos os homens receberam do Senhor Jesus o livre-

arbítrio, e podem decidir aceitar muitas coisas racionalmente.  

 

Podemos andar pelo caminho das nossas próprias cabeças 

racionais. Também podemos aceitar que o Senhor Jesus seja o nosso 

cabeça, e nos governe até as mansões celestiais. 

 

Agora, a fé, que vem do alto, somente é dada ao homem que 

aceite a salvação de Jesus.247 O homem que aceitou o Senhor Jesus 

recebe o governo/ o guiar do Espírito Santo o qual proporcionará 

o andar de fé em fé.  

 

Quem aceitou o guiar do Espírito do Senhor Jesus não mais 

andará pela razão da sua própria cabeça humana, mas pela direção 

de Jesus, o cabeça dos servos. 

  

O homem deve receber a fé do Senhor Jesus por livre-arbítrio 

humano. De tal modo, já na posse da fé de Jesus, o homem tem 

acesso ao início da execução dos demais atos do projeto de eleição 

eterna para salvação.  

 

Quem aceitar a Cristo passará a andar no caminho da vida,248 

passará a marchar com Cristo, sendo guiado pelo Espírito Santo.249  

 

ADIANTE... 

 

DEUS É onisciente, tudo sabe, sabe quem irá aceitar a Jesus 

e receber a fé, ou quem irá rejeitar receber a Jesus é ficará 

sem a fé que vem de Jesus. Conhece quem irá ser salvo, e sabe 

quem não irá ser salvo, por não ter aceitado receber o Salvador.  

 

                                                           
246 TIAGO 1:17 Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes,...; 

247 ATOS 3:16 E pela fé... Fé que vem por ELE... 

 
248 JOÃO 14:6 Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por mim. 

 
249 ROMANOS 8:14 Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. 
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Quem ficar sem receber a fé é porque recusou aceitar a Jesus, 

o Senhor da fé. Rejeitou o Senhor Jesus em sua vida, desprezou 

ser batizado com o Espírito Santo da fé.  

 

A falta de fé também pode ocorrer quando algum recebe o 

Senhor e depois veio a abandonar andar no caminho da fé em Jesus, 

recusou ser guiado pelo Espírito santo de Jesus... 

 

Deus não priva a ninguém de receber a Jesus, nem impede 

alguém de receber a fé, e ser salvo, por meio da fé em Jesus.  

 

A salvação é ofertada e disponibilizada a todos os homens 

que vem ao mundo. Por isso, Deus A TODOS DISTRIBUIU A ELEIÇÃO, a 

GRAÇA, A FÉ, e todos os demais recursos necessários à caminhada 

de fé em Jesus.  

 

O homem deve empreender a “caminhada de fé” em Cristo até 

chegar ao “monte de Deus”, até chegar à eternidade onde terá 

eterna comunhão com Deus.  

 

Evidente que o Senhor sabe quem irá ser salvo, ou condenado. 

Mas, NÃO FOI O FATO DE DEUS SABER QUE ALGUÉM TERIA FÉ em Jesus 

QUE FEZ DEUS ELEGER TAL PESSOA PARA A SALVAÇÃO.  

 

O ensino o qual diz que Deus obriga uns a serem salvos e 

outros a serem condenados é uma teoria totalmente errada, é um 

VENTO de doutrina humana. 

 

A voz da ROCHA ETERNA, a DOUTRINA vinda da “palavra que se 

fez carne – do verbo de Deus” ENSINA QUE TODOS OS HOMENS SÃO 

ELEITOS PARA A SALVAÇÃO.  

 

DEUS FEZ a eleição geral POR SER UM DEUS JUSTO e 

MISERICORDIOSO, para com todos os homens. Assim é, porque DEUS 

não faz acepção de pessoas PARA A SALVAÇÃO, e também, por ser um 

Deus sincero que tem prazer na vida de todos, que deseja que 

todos sejam salvos. 

 

Somente não toma posse dos bens espirituais, necessários 

para a salvação, quem não quiser ser salvo. AQUELE QUE LIVREMENTE 

NÃO QUER TER A FÉ essa pessoa ficará sem a fé que vem de Jesus.  

 

O Senhor elegeu a todos os homens para salvação, sem acepção 

alguma, mesmo sabendo que muitos não aceitariam ter fé em Jesus.  
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Por não aceitarem a Jesus, muitos, embora eleitos para a 

salvação, ficarão fora da vida eterna.  

 

A condenação ocorre por uma escolha errada da própria pessoa 

condenada, e não por ato insensível, irresistível, não 

misericordioso, da parte de Deus. 

A ampla eleição para salvação é perceptível em várias 

passagens bíblica, como já foi dito e reprisado anteriormente. 

A seguir iremos revisitar o tema eleição e não eleição para 

salvação, (não chegaremos às setenta repetições que Moisés teve que ouvir), para 

dirimir possíveis dúvidas. Bem como para fortalecer o 

entendimento correto da eleição geral existente na bíblia. 

38. REPRISE - COMO ENTENDER ELEIÇÃO E NÃO ELEIÇÃO PARA 
SALVAÇÃO? 

RESPOSTA: Temos neste mundo um universo de coisas criadas por 

Deus as quais não foram eleitas, NÃO FORAM DESTINADAS, para ter 

comunhão eterna com Deus.  

Exemplos de coisas não eleita para se unir com Deus: O reino 

animal, (exceto o homem), o reino vegetal, o reino mineral... 

Quando dizemos que uma “CRIATURA” de Deus não foi eleita 

para salvação isso significa que tal criatura não terá 

comunhão eterna com Deus, não estará junta com Deus, “não será 

unida com o Senhor na eternidade”. Tal criatura somente existirá neste reino 

passageiro, finito, terreno. 

As criaturas não eleitas para a salvação deixarão de existir, 

depois da morte física, ou depois do fim da existência deste 

mundo.  

 

Os “não-eleitos” para ter salvação serão extintos, por não 

ser e nem ter espírito, por ser apenas matéria corruptível. 

Motivo pelo qual não necessitam de salvação do lago de fogo, 

visto serem desprovidos de eternidade.  
 

O lago de fogo é para espírito condenado, algo que existirá 

eternamente.  
 

A título de Exemplificação citaremos algumas criaturas de 

Deus as quais não foram eleitas para deixar o reino deste mundo 
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passageiro e passarem a integrar o reino celestial imutável de 

Deus: 

 

 Exemplo de criaturas animais não eleitos para salvação: Boi, 

cavalo, elefante, arara, baleia, ovelha, ...; 

 Exemplo de criaturas vegetais não eleitas para salvação: 

Manga, laranja, tomate, alface, milho, coentro, ...; 

 Exemplo de criaturas minerais não eleitas para salvação: 

Diamante, barro, areia, argila, ferro, água, ouro ... 

(lembrando que a água, o ouro, e outros minerais citados como existentes no 

reino celestial são de natureza eterna, celestial. O que há no reino celestial 

não é matéria terrena, pois tudo que é terreno deixará de existir). 

 

Todos os exemplos de coisas criadas, acima citadas, NÃO TEM 

ELEIÇÃO para entrar no céu e ter comunhão eterna com Deus.  

 

Essas espécies de coisas criadas, por Deus, NÃO FORAM ELEITAS 

para terem “comunhão eterna com Deus”. Inexiste espírito dentro 

delas. 

 

Elas foram criadas apenas para o presente “século”, portanto, 

não alcançarão o mundo vindouro. 

 

A eleição para salvação é um distintivo, é uma marcação, 

sobre os humanos. A eleição para existência eterna faz a 

diferença entre o homem e o restante dos exércitos de coisas 

criadas por Jesus.  

 

Enquanto o espírito do homem existirá eternamente, as demais 

criaturas terrenas existem por breve e determinado tempo 

terráqueo.  

 

Deus marcou os espíritos dos humanos como eleitos para irem 

morar na eternidade com Deus. Todos os humanos receberam uma 

essência eterna, o espírito do homem. Nossos espíritos têm 

eleição para se juntar com Deus.  

 

Lembramos que o corpo e a alma/vida biológicos dos humanos, 

por serem coisas terrenas, por ser pó da terra, NÃO TEM ELEIÇÃO 

PARA SI UNIREM A DEUS. Matéria não se une com DEUS. O QUE É 

MATERIAL NÃO TERÁ COMUNHÃO ETERNA COM DEUS.  
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Deus é espírito, e somente espírito pode se unir com 

espírito.  

 

Os seres diferentes dos humanos não receberam UM ESPÍRITO, 

um elemento eterno que possa restar depois do fim da existência 

terrena. A falta de um espírito é o fator definidor da falta de 

eleição de coisas terrenas para se unirem como Deus. Elas não 

possuem um espírito. 

 

As criaturas meramente materiais também NÃO receberam a 

RAZÃO, o LIVRE-ARBÍTRIO, para poderem decidir se querem ter 

comunhão com Deus. Posto que, não necessitem tomar nenhuma 

decisão para além “morte”. Pois, elas não existirão depois deste 

mundo material, não foram eleitas para existirem eternamente. 

 

A eleição para salvação FAZ PARTE DO PROJETO de salvação de 

todos os homens.  

 

A porta e o caminho da salvação é Jesus. A PORTA do céu NÃO 

É A ELEIÇÃO PARA SALVAÇÃO, nem a predestinação. A porta para a 

comunhão eterna com Deus é JESUS. 

 

A eleição é uma marca diferenciadora, posta sobre os humanos 

a diferença-los do restante, dos exércitos250 de coisas criadas 

neste mundo.  

 

A eleição para salvação é diferente do fator determinante da 

salvação. A eleição para salvação do homem não é o divisor entre 

salvos e condenados.  

 

O que define ser salvo, o que determina a salvação, o que é 

DECISIVO para salvação é ter aceitado o Senhor JESUS, É TER O 

“SANGUE DE JESUS”, O SELO DA REDENÇÃO, o seu Espírito Santo.  

 

A bíblia diz: “Quem crer será salvo”, “quem tem o filho tem a vida”, 

“quem nascer da água e do Espírito”...  

 

Portanto, eleição não é determinante, visto que todos os 

humanos foram eleitos para a salvação, mas nem todos serão 

                                                           
250 GÊNESIS 2:1 Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. 
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salvos. Agora todos que aceitarem a Jesus como seu salvador, 

esses serão salvos. 

 

O divisor de água, o divisor entre vida e morte é ter o 

Senhor da vida, é TER JESUS, o salvador que tira o pecado do 

mundo. 

 

FUNDAMENTO BÍBLICO DEMONSTRANDO QUE O ESSENCIAL PARA SE OBTER A 

SALVAÇÃO é ter Jesus o salvador: 

 

 I JOÃO 5:12 Quem tem o Filho tem a vida; quem não tem o Filho de Deus não 

tem a vida; 

 
A palavra é clara em dizer que a salvação é obtida unicamente por 
aceitar/ter o senhor Jesus. A palavra não ensina que salvação é por ter 
eleição, ou predestinação para salvação, mas por ter o Senhor da 
salvação, o Senhor Jesus. 

 

 JOÃO 6:54 Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida 

eterna, e eu o ressuscitarei no último dia; 

 
O que determina a salvação é se alimentar de Jesus. A salvação de 
uma pessoa não depende de predestinação ou eleição. Salvação, como 
ensinou Jesus, depende de comer a carne e beber o sangue de Jesus. 

 

 JOÃO 6:47 Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a 

vida eterna; 
 

Aqui o Senhor fala que crer Nele é o ato determinante da salvação. Nada 
falou sobre eleição ou predestinação. Elas existem, porém não é o fato 
decisivo para a salvação.  
 
Se eleição ou predestinação fosse o que garantisse salvação JESUS NÃO 
PRECISARIA TER MORRIDO NA CRUZ.  
 

 ATOS 16:31 E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a 

tua casa. 

 

Idem... 

 

 JOÃO 3:5 Jesus respondeu: Na verdade, na verdade te digo que aquele que não 

nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus; 

 
Nascer da água é ser uma nova criatura seguindo a bíblia. Nascer do 
Espírito é receber o batismo como o Espírito Santo. 

 
Adiante... 
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Quando o homem não quer ter fé em Jesus redunda na rejeição 

de todo o projeto de salvação.  

 

A posse da salvação, a posse do direito à vida eterna, é 

efetivada através da fé em Jesus. Crer em Jesus nos leva a sermos 

batizados com o Espírito Santo, a receber o selo da redenção.  

 

O fato de todos os homens serem eleitos para a vida eterna 

não garante a todos a vida eterna. Garante a todos a 

oportunidade de aceitarem a vida eterna, sem acepção alguma. 
 

A garantia, o penhor, da salvação é a posse do Espírito 

Santo, é estar batizado com o sangue de Jesus. O selo do Espírito 

Santo é o que garante que uma pessoa pertence a Jesus.  

  

O direito à vida eterna, consignada através da eleição geral 

para a vida, somente passa de direito geral para uma propriedade 

pessoal através da fé em Jesus.  

 

Deus criou a eleição para salvação, criou o direito a vida 

para todos, criou uma oportunidade real de vida eterna para o 

espírito do homem.  

 

Quando o homem aceita a Jesus como seu salvador dá-se o 

início da execução do projeto de Deus na vida de tal pessoa.  

 

Quem abdica da fé, quem rejeita a Jesus como seu salvador 

ficará sem a FÉ, sem o meio para se apossar da GRAÇA SALVADORA 

de Jesus.  

 

Quem não quer ter fé em Jesus, também, não terá o Deus de 

toda a graça, não receberá o Espírito da Graça, não terá o 

Espírito de Fé, não terá o selo da redenção, não terá o preço da 

redenção, por isso, FICARÁ SEM SALVAÇÃO, ficará sem o Senhor da 

fé, sem o Senhor de toda graça, ...  

 

Resta para tais rejeitadores da graça de Deus, o predestino 

chamado de lago de fogo. Irão para o lago de fogo por terem 

rejeita a porta e o caminho que leva até Deus.  

 

Apesar de todos os humanos serem eleitos para ter comunhão 

eterna com Deus, muitos rejeitaram a efetivação da salvação, 

desprezam a execução do projeto salvador, em suas vidas. Muitos 



ELEIÇÃO, PREDESTINAÇÃO, GRAÇA, FÉ, TOTAL DEPRAVAÇÃO ETC. 

 

305 
ARQUIVO: ESTUDANDO A ELEIÇÃO  A PREDESTINAÇÃO E OUTROS ASSUNTOS 

PÁGINA: WWW.REVELACAODABIBLIA.COM.BR E-MAIL: REVELACAODABIBLIA@GMAIL.COM 

Cópia de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 13:02:02. 

rejeitaram ter Cristo em suas vidas, por isso a esperança da 

gloria eterna é perdida. 

 

Devemos entender que predestino na bíblia é sinônimo de 

“local previamente criado para morada de espíritos”. Predestino 

é diferente de eleição para salvação. Muito embora, o resultado 

da salvação levará ao predestino do céu, e o resultado da 

condenação levará ao predestino chamado de lago de fogo.  

 

O lago de fogo é o predestino, o LOCAL DESTINADO, para quem 

não aceitou a graça salvadora de Jesus. Quem não aceitou a Jesus 

para desfrutar da eleição para vida eterna terá o predestino do 

lago de fogo, denominado pela bíblia de segunda morte. 

 

 Isso ocorre sem necessidade alguma de existência de uma 

eleição fatalista para a morte.  

 

A condenação é fruto da rejeição ao processo de salvação 

através de Jesus. A reprovação não é porque alguém teria sido 

eleito para o lago de fogo.  

 

Pois bem, reprisando, de fato existem apenas dois “pré” 

“destinos” para os espíritos. Um destino prévio é a comunhão 

eterna com Deus, e o outro destino prévio é o lago de fogo, uma 

situação de desprezo eterno.  
 

FUNDAMENTO BÍBLICO FALANDO DA OPÇÃO DE VIDA ETERNA E DA OPÇÃO DE 

MORTE ETERNA: 

 

 I PEDRO 5:10 E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à 

sua eterna glória...; (VIDA ETERNA). 

 

 MATEUS 25:41 Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-

vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus 

anjos; (MORTE ETERNA). 

 

 I JOÃO 5:12 Quem tem o Filho tem a vida; (VIDA ETERNA ), quem não 

tem o Filho de Deus não tem a vida. (MORTE ETERNA). 

 

“Todos quantos” aceitarem a Jesus, e andarem por fé em Jesus, 

viverem de fé em fé, andarem pelo caminho “estreito” da fé, para 
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tais existe o “predestino glorioso”: O céu, onde viverão em 

gloriosa comunhão com Deus. 

 

O outro “predestino”, o destino do LAGO DE FOGO, é reservado 

para o diabo e seus anjos, e também, para aqueles que NÃO 

ACEITAREM A JESUS COMO SEU SALVADOR PESSOAL.  

 

TODOS AQUELES que LIVREMENTE NÃO querem ter fé em Jesus, 

todos quantos não quiserem andar de “fé em fé” em Jesus, para 

esses está reservado o predestino do lago de fogo.  

 

O predestino do lago de fogo é para todos quantos tomarem o 

caminho LARGO, por rejeitarem a Jesus. Isso não tem nada com a 

pregação de uma eleição fatalista para a morte eterna, esse tipo 

de eleição não é previsto na bíblia.  

 

O caminho largo se caracteriza pela rejeição ao Senhor da 

vida. Portanto, o predestino do lago de fogo é para todos que 

não querem Jesus como seu salvador pessoal.  

 

A seguir vamos estudar um pouco mais a fé que veio de Deus 

para todos os homens. Isso mesmo, a fé foi repartida a todos. Só 

não toma posse da fé quem não a quer possui-la. 

39. DEUS FAZ ACEPÇÃO DE PESSOAS PARA SALVAÇÃO? 

RESPOSTA: Não. Deus não trata a uns com desprezo e a outros 

com amor e misericórdia.  

O Senhor amou o “mundo inteiro” sem acepção alguma.251  

Se Deus tivesse escolhido uma multidão para ser lançada no 

lago de fogo, certamente que essa multidão de pessoas, impedidas 

de serem salvas, não poderia dizer que Deus os amou.  

Se Deus tivesse escolhido somente alguns para salvação, o 

amor de Deus teria sido um amor por poucos do mundo, e não pelo 

“mundo inteiro” como é ensinado na bíblia.  

O Senhor trata a todos igualmente, pois todos somos obras 

das suas mãos, e do mesmo modo somos todos pecadores e 

necessitados de salvação. 

                                                           
251 JOÃO 3:16 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. 
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A eleição seletiva de uns para morrer e outros para viver 

NÃO EXISTE NA BÍBLIA. Esse tipo de eleição é um dos grandes erros 

teológicos encontrados no meio cristão, principalmente os adeptos 

dos ensinos de Calvino.  

Assim, por não haver ACEPÇÃO DE PESSOAS para salvação, Deus 

derramou o Espírito Santo de graça e fé sobre todos. Deus elegeu 

a todos para a salvação. Doou o livre-arbítrio a todos. Com esses 

atos, concedeu igual oportunidade a todos os homens de optarem 

pela vida eterna. Quem decidir aceitar a “vida de fé proposta em 

Jesus” receberá a fé que vem de Jesus.  

Atribuir a DEUS acepção de pessoas é RAZÃO, não há nada de 

revelação quando dizem que Deus não doou a fé, ou a eleição, a 

todos os homens.  

Até porque não existe uma única revelação espiritual que 

desrespeite ou contradiga O QUE ESTÁ ESCRITO NA BÍBLIA.  

A bíblia ensina que Deus não faz acepção de pessoas, para a 

salvação. Portanto, não existe eleição fatalista para a morte 

eterna, nem eleição determinista para a vida eterna, nem existe 

uma só pessoa proibida por Deus de receber a fé. 

Ensinos os quais anulam e distorcem as sagradas escrituras 

são ADULTERAÇÕES RACIONAIS, são doutrinas humanas, e não raro, 

até de origem demoníacas.252  

Tudo que ANULA A PALAVRA DE DEUS não é revelação vinda do 

Espírito santo de Deus, pois o Espírito Santo inspirou a escrita 

e é o mesmo que revela o que está posto na escrita. 

Uma revelação das escrituras sagradas vem para aclarar, para 

ampliar o entendimento, para dar visibilidade ao que está escrito 

nas sagradas escrituras.  

Não existe uma única revelação que venha de Deus e seja para 

macular, para contradizer, para negar as sagradas escrituras.  

Deus não é Deus de confusão, nem de contradições, nem do 

tipo que diz algo hoje nas escrituras, e desdiz amanhã através 

de uma nova pseudo-revelação contraditória.  

                                                           
252 I TIMÓTEO 4:1 Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando 

ouvidos a espíritos enganadores, e a doutrinas de demônios; 
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Essas multidões de variações no discernimento da bíblia253 

não vêm de Deus, pois Ele sequer tem “MUDANÇA ou sombra de 

variação”.254 

Pregar que Deus escolhe pessoas para lançar no lago de fogo, 

sem motivo algum, apenas para demonstrar poder, é pregar uma 

abominação total, isso sim é uma “depravação total”, no 

entendimento das sagradas escrituras. 

Pregar um DEUS QUE não trata a todos igualmente, mas que dar 

a eleição, a graça e a fé, a uns poucos, e que NÃO DÁ a eleição 

para salvação, a graça e a fé, a muitas outras pessoas é pregar 

razão teológica, é anunciar ensinos contrários à bíblia.  

Pregar que Deus faz acepção de pessoas é ensinar heresias 

racionais. Contradições não é revelação, é ensino herético mais 

danoso para os cristãos do que os ensinos bíblicos legalistas e 

históricos.  

Ensinar que Deus escolhe aleatoriamente quem vai salvar e 

quem vai condenar é razão, fora de qualquer revelação, e além 

dos limites das escrituras fiéis. 

Pregar distinção entre pessoas, e anunciar a eleição 

irresistível para a vida e para morte, é propagar as teologias 

errôneas de “homens de mente fértil e desprovida da mente de 

Deus”.  

FUNDAMENTO BÍBLICO FALANDO QUE DEUS TRATA TODOS OS 

HOMENS SEM ACEPÇÃO DE PESSOAS: 

 ROMANOS 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 à graça 

sobre todos os homens para justificação de vida. 
 

O projeto de salvação é SEM ACEPÇÃO de PESSOAS, é para todos os homens, 

é para o mundo inteiro. 

 ATOS 10:34 E, abrindo PEDRO a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus 

não faz acepção de pessoas;  
 
Aqui, Pedro falava da salvação de um gentio chamado Cornélio. Pedro 
disse que Deus não faz acepção de pessoas para poder salvar. Isso 

                                                           
253 Mais detalhes sobre discernimentos contraditórios leia nosso estudo: OS SIBOLETES 
AS DISPUTAS ENTRE SERVOS. 
 
254 TIAGO 1:17... Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. 
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significa que Deus oferece a salvação a TODOS OS HOMENS sem distinção 
alguma, visto que todos são pecadores e iguais diante do Senhor. 

 

 ROMANOS 2:11 Porque, para com Deus, não há acepção de pessoas; 
 
Idem. 
 

 EFÉSIOS 6:9... O Senhor deles e vosso está no céu, e que para com Ele não 

há acepção de pessoas; 
 

Idem. 
 

 I PEDRO 1:17... Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga 

segundo a obra de cada um, ...; 
 

Idem. 

 

 ROMANOS 3:22 Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo 

“PARA TODOS E SOBRE TODOS” os que crêem; porque não 

há diferença. 
 
Idem. 
 

Adiante... 

O mundo todo poderia ser salvo se quisesse, pois, o preço 

para essa ação salvadora da Graça, foi pago por Jesus. No entanto, 

uma grande maioria será condenada, por decisão pessoal dos homens 

os quais recusam aceitar a fé em Jesus.  

Os homens os quais não serão salvos usaram a sua liberdade 

de escolha e decidiram não aceitar a salvação proposta, por Deus, 

através de Jesus.  

A condenação de muitos homens será em função da escolha que 

fizeram, em recusar ter Jesus como seu salvador.  

A condenação nunca é porque Deus tenha escolhido alguém para 

ser condenado. 

A seguir um pouco sobre a graça de Deus para salvação de 

todos, e outros tipos de graças. 

40. O QUE É GRAÇA PARA SALVAÇÃO? 

RESPOSTA: A verdadeira Graça é o Senhor Jesus, é Cristo em nós 

esperança da gloria, é receber o perdão através do sangue do 

Cordeiro de Deus – o Cordeiro Jesus.  
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A Graça é toda obra que Deus realizou para salvar o homem, 

sem nada cobrar em retribuição pela salvação. 

A Graça para salvação, de forma abrangente, é todo o projeto 

de Deus para salvação do homem.  

A graça é o projeto de salvação do homem, feito por Deus, e 

doado gratuitamente ao homem.  

Um projeto de salvação que custou alto preço para Deus, 

custou à vida do seu único filho – custou a vida de Jesus.  

Todavia, o projeto de Deus foi entregue a humanidade sem 

custo algum. O projeto de salvação foi disponibilizado de graça, 

para todos os homens.  

A GRAÇA-SALVADORA – Essa é a VERDADEIRA E CELESTIAL GRAÇA. 
Trata da salvação concedida por Deus gratuitamente ao homem.  

 
Existem outras graças ou bênçãos dadas por Jesus... Ex.: o 

PERDÃO, o arrependimento, a MISERICÓRDIA, os dons espirituais, o 
batismo com o Espírito Santo... 255  

 
Pois bem, um ato feito por GRAÇA, de forma ampla, é mais que 

um presente, trata de algo doado a alguém sem merecimento algum.  

Há tipos de graças diferentes na bíblia. Entre essas GRAÇAS 

estão: A salvação, o cumprimentar, o serviço, a gratidão, o 

agradecimento, alguma coisa sem preço... 

FUNDAMENTO PARA A GRAÇA DO GÊNERO GRAÇA SALVADORA DE JESUS 

PARA TODOS OS HOMENS: 

 I PEDRO 5:12 Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente, 

exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na 

qual estais firmes; 

 
Jesus é em quem estamos firmados para salvação. 

 I PEDRO 1:10 Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que 

profetizaram da graça que vos foi dada; 
 

Jesus foi dado por Deus para salvar o mundo. 

                                                           
255 Para mais detalhes sobre diversos tipos de graças diferente da graça para salvação lei nosso trabalho: 

“DIFERENTES TIPOS DE GRAÇA”. 
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 I PEDRO 1:13 Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e 

esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na 

revelação de Jesus Cristo; 

 
Jesus é em quem esperamos. Ele é o sacrifício completo, perfeito, 

inteiro, suficiente para nos salvar. 

 I PEDRO 3:7 Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando 

honra à mulher, como vaso mais fraco; como sendo vós os seus coerdeiros da 

graça da vida; para que não sejam impedidas as vossas orações; 

 
Jesus e o seu Espírito Santo, seu sangue, é a verdade e a vida. Eles são 

a graça para termos a vida eterna. 

 I PEDRO 4:10 Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons 

despenseiros da multiforme graça de Deus; 
 

Jesus é a graça, ele é o pão, a água, o caminho, o médico dos médicos, 

a justiça, a fé, a vitória, a nossa força... Jesus é tudo, o Senhor 

Jesus é múltiplo. Ele é a multiforme graça de Deus para com todos. 

 HEBREUS 2:9 Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um 

pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça 

de Deus, provasse a morte por todos; 

 

 HEBREUS 4:16 Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, 

para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados 

em tempo oportuno;  
 

 HEBREUS 12:15 Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de 

Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se 

contaminem; 
 

 TITO 2:11 Porque a graça de Deus se há manifestado, 

trazendo salvação a todos os homens; 

 
Jesus foi manifesto neste mundo para nos salvar. 

 

 TITO 3:7 Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos 

herdeiros segundo a esperança da vida eterna; 
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 I I TIMÓTEO 1:9 Que nos salvou, e chamou com uma santa vocação; não segundo as 

nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada 

em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos; 
 

 II TESSALONICENSES 1:12 Para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós 

glorificado, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do 

Senhor Jesus Cristo; 
 

 COLOSSENSES 1:6 Que já chegou a vós, como também está em todo o mundo; e já vai 

frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e 

conhecestes a graça de Deus em verdade; 
 

 EFÉSIOS 2:7  Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da 

sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo 

Jesus; 
 

 EFÉSIOS 2:8 Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isso não 

vem de vós, é dom de Deus; 
 

 EFÉSIOS 1:6  Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez 

agradáveis a si no Amado; 

 

 EFÉSIOS 1:7 Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a 

remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua 

graça; 
 

 GÁLATAS 5:4 Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei; da graça 

tendes caído; 
 

 II CORÍNTIOS 9:14 E pela sua oração por vós, tendo de vós saudades, por causa 

da excelente graça de Deus que em vós há; 
 

 ROMANOS 11:6 Mas se é por graça, já não é pelas obras; de outra 

maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não 

é mais graça; de outra maneira a obra já não é obra; 

 

 ROMANOS 11:5 Assim, pois, também agora neste tempo ficou um remanescente, 

segundo a eleição da graça; 
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 ROMANOS 6:1 Que diremos pois? Permaneceremos no pecado, para que a 

graça abunde? 14 Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estais 

debaixo da lei, mas debaixo da graça. 15 Pois que? Pecaremos porque não 

estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum; 

 

 ROMANOS 5:17 Porque, se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito 

mais os que recebem a abundância da graça, e do dom 

da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo; 
 

 ROMANOS 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 

à graça sobre todos os homens para justificação de 

vida; 
 

 ROMANOS 5:20 Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse; mas, onde o pecado 

abundou, superabundou à graça; 

 

 ROMANOS 5:21 Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a 

graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus 

Cristo nosso Senhor; 
 

 ROMANOS 4:4 Ora, àquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão 

segundo a graça, mas segundo a dívida. 16 Portanto, é pela fé, para 

que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda 

a posteridade, não somente à que é da lei, mas também à que é da fé que teve 

Abraão, o qual é pai de todos nós; 
 

 ROMANOS 5:2 Pelo qual também temos entrada pela fé a esta 

graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus; 

 
 
O homem se apodera, toma posse da graça salvadora através da fé em Jesus. 
 
 

 ROMANOS 5:15 Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque, se pela 

ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus, e o 
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dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, 

abundou sobre muitos; 
 

 ROMANOS 3:24 Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, 

pela redenção que há em Cristo Jesus; 

 

 JOÃO 1:17 Porque a lei foi dada por Moisés; a graça e a verdade vieram 

por Jesus Cristo; 

 

 JOÃO 1:14 E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória 

do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade; 

 
A graça é obra de Jesus disponibilizada no projeto de salvação do homem. 

Toda graça está em Jesus para salva o homem. 

 I PEDRO 5:10 E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus 

vos chamou à sua eterna glória... 

 

No item seguinte, nós discorreremos sobre a fé que foi 

disponibilizada a todos os homens... 

41. FÉ SALVADORA FOI DISPONIBILIZADA A TODOS OS 
HOMENS?  

RESPOSTA: SIM. A FÉ salvadora é uma ação geral 

disponibilizada pelo Espírito Santo a todos que aceitarem a 

Jesus.  

O ESPÍRITO SANTO, Espirito de fé, FOI DERRAMADO SOBRE TODA 

A CARNE, para atrair a todos os homens para se juntar ao Senhor 

Jesus para serem salvos por Jesus.  

Quem desejar receber a Jesus, o Senhor concede a fé para 

salvação. A fé é espiritual, vinda de Jesus. Jesus e o homem que 

quer ser salvo fazem uma aliança através da fé, para a salvação.  

A aceitação é racional, vem do homem com coração contrito. 

Quando o homem abre o coração, abre a mente, disponibiliza a 

razão para aceitar a Jesus como seu salvador, o Senhor aceita 

tal contrito de coração. 

FUNDAMENTO BÍBLICO DEMONSTRANDO QUE DEUS ACEITA E SALVA AQUELE 

QUE TEM UMA MENTE/UM CORAÇÃO CONTRITO: 
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 SALMO 34:18 Perto está o SENHOR dos que têm o coração quebrantado, 

e salva os contritos de espírito; 

 

 SALMO 51:17 Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado; a um 

coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó 

Deus; 
 

 ISAÍAS 57:15 Porque assim diz o Alto e o Sublime, que habita na eternidade, e 

cujo nome é Santo: Num alto e santo lugar habito; como também com o 

contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito 

dos abatidos, e para vivificar o coração dos contritos; 
 

 ISAÍAS 61:1 O espírito do Senhor DEUS está sobre mim; porque o SENHOR me 

ungiu, para pregar boas novas aos mansos; enviou-me a restaurar os 

contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, e a abertura de 

prisão aos presos. 
 

 Deus diz que o Espírito de fé foi derramado sobre “toda a 

carne”. Isso significa que o Espírito de fé é para todos os 

homens, sem acepção alguma, sem restrição por motivo algum.  

TODA A CARNE É ATRAÍDA PARA JESUS PODER DAR A SALVAÇÃO. 

Todavia, porque a salvação não é por força, Deus apenas atrai as 

pessoas para o Salvador. Porém, deixa-as livre para escolher 

aceitar a salvação, ou rejeitar o pacto salvador de Jesus. 

Mesmo desejando e aceitando a salvação o homem não tem, em 

si mesmo, como executar o projeto de salvação em sua própria 

vida. Então, Deus se compadece é concede os demais recursos para 

que a escolha de aceitar o caminho da salvação seja efetivada 

naquele pretendente à vida eterna.  

Deus se compadece do coração contrito e lhe concede a fé, e 

os demais meios, para que o aceitante de Jesus possa andar pelo 

caminho da vida, de fé em fé. 

FUNDAMENTO BÍBLICO DEMONSTRANDO que não temos meios em nós MESMOS 

para viver a salvação e QUE DEUS, POR COMPAIXÃO, CONCEDE OS 

RECURSOS PARA AQUELES QUE ACEITAM SER SALVOS pelo Cordeiro de 

Deus: 
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 ROMANOS 7:18 “...com efeito, o querer está em mim, mas não 

consigo realizar...”; 
 

 HEBREUS 9:15 Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do 

que corre, mas de Deus, que se compadece.  

Enquanto o homem estiver na posse da fé no sacrifício de 

Jesus essa pessoa estará andando pelo “caminho que vem ao Pai”.  

Se alguém for fiel na fé em Jesus, for da “fé” até a morte, 

haverá uma corroa da vida aguardando essa pessoa.  

Evidentemente, se essa pessoa largar a fé, retroceder na fé, 

abandonar o caminho da salvação, naufragar na fé em Jesus, 

abandonar o sacrifício de Jesus que nos dar acesso a Deus, essa 

pessoa perde a salvação que estava em andamento. Nesse caso, ele 

terá retrocedido ao estado inicial que tinha antes de aceitar a 

fé, voltará ao estado de não salvo. 

Para os que estão num estado de demência/inocência, o céu é 

alcançado exclusivamente pela graça GERAL, da “fé” que foi 

distribuída ao homem por Deus, sem a participação do livre-

arbítrio, portanto sem a participação da vontade dessa pessoa.  

Aqui vemos que, “a fé não é de todos”, PORQUE NEM TODOS PODEM 

RECEBÊ-LA, por sequer ter compreensão/entendimento/conhecimento 

da existência de Deus. Isso pode ocorrer por pura LIMITAÇÃO 

FÍSICO-PSICOLÓGICA, como em caso de distúrbio metal, ou por 

alguém ainda estar no estágio inicial do desenvolvimento mental.  

Todas as outras pessoas, vivas e racionais, receberam de 

Deus, suficiente graça, livre-arbítrio, e “atração celestial”, 

para tomarem posse da salvação através da fé em Jesus.  

Os funcionalmente racionais somente não têm a fé aquele que 

rejeitar receber o Senhor Jesus.  

Ressaltamos que a necessidade de ter a fé para salvação não 

descaracteriza o fato de a salvação SER uma obra EXCLUSIVA da 

graça de Jesus. Dizemos isso tendo em vista que, a fé também é 

uma dádiva de Deus, disponibilizada pelo Espírito Santo, no 

derrame geral do Espírito Santo, sobre toda carne. 

Não há motivo para vã gloria, nem para achar que o homem tem 

alguma virtude em si mesmo para iniciar, ou viver, o processo da 

salvação.  
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Tudo que o homem pode fazer quanto ao projeto de salvação é 

“querer” ser salvo, é abrir a mente, é ter um coração contrito 

em Deus.  

No ato de querer ser salvo vemos Deus ajudando o homem, 

convencendo o homem do que é melhor para a sua vida, até o livre-

arbítrio que possibilita aceitar a salvação foi dado por Deus. 

O que nos faz ter acesso, ter entrada na graça de Deus é a 

fé em Jesus, e essa fé é dádiva de Deus aos que se permitem ter 

um coração CONTRITO. 

Pela fé no sacrifício de Jesus, Deus se faz propício às 

nossas vidas.256 

FUNDAMENTO BÍBLICO ENSINANDO QUE A FÉ vem de Jesus e é 

para TODOS OS HOMENS SEM ACEPÇÃO ALGUMA – basta o homem 

crer: 

 ATOS 3:16 (b) ... A fé que vem por Ele, (Jesus) ...; 

 ROMANOS 3:22 Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo 

“para todos” e “sobre todos os que creem”; porque não há 

diferença; 

O Senhor diz isso para deixar claro que a “fé em Jesus Cristo é para todos 

os homens que creem”. 

 ROMANOS 12:3..., Conforme a medida da “fé que Deus repartiu a 

cada um”; 

                                                           
256 FUNDAMENTO BÍBLICO DEMONSTRANDO alguns BENEFÍCIOS DE TERMOS ACEITADO A FÉ, DE TERMOS UM 
CORAÇÃO, UMA MENTE CONTRITA EM JESUS: 

 GÁLATAS 3:26 Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus; 

 GÁLATAS 3:7 Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão; 

 ROMANOS 5:1 Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo;  

 ROMANOS 5:2 Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça,...; 

 ROMANOS 3:25 Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue,... 
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 ROMANOS 5:2 Pelo qual também temos entrada pela fé a esta 

graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de 

Deus; 

 ROMANOS 4:16 Portanto, é pela fé, para que seja segundo a 

graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não 

somente à que é da lei, mas também à que é da fé que teve Abraão, o qual 

é pai de todos nós; 

 
A FÉ ESTÁ AO ALCANCE DO CORAÇÃO DO HOMEM, ELA NÃO É IMPOSTA, 

nem IMPEDIDA, POR FORÇA IRRESISTÍVEL.  

O homem toma posse da fé por livre-escolha de um coração 

contrito, e poderá desenvolvê-la mais e mais até ser dia 

perfeito... 

 O homem não necessitaria crê em Jesus se a salvação 

fosse por força irresistível. Nós não precisaríamos nos 

arrepender, nem haveria necessidade de fé, se o projeto 

de salvação fosse por imposição forçada da parte de 

Deus.  

A força de Deus é irresistível, e se o projeto de salvação 

fosse por força, NÃO NECESSITARIA DE MAIS NADA, POIS NINGUÉM HÁ 

QUE POSSA SUPERAR A FORÇA DE DEUS.  

Se Deus tivesse feito um projeto de salvação BASEADO apenas 

na força Dele, não haveria necessidade de mais coisa alguma. 

Bastaria a força irresistível de Deus.  

Não haveria necessidade alguma de Jesus ter 

morrido para nos salvar, se a salvação do homem 

fosse por força irresistível de Deus...  

Uma das confusões de muitos teólogos defensores exacerbados 

da soberania de Deus, ao molde deles, é resultante da falta de 

entendimento de como funciona a autoridade suprema de Deus, 
e como ela trabalha a favor das criaturas de Deus.  

Eles defendem tanto a soberania, mas não a entendem. Por não 

compreenderem a soberania de Deus acabam por criar heresias 
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contra a própria soberania de Deus que tanto se esforçam para 

defendê-la. 

Deus é soberano, ilimitado e todo-poderoso? SIM. Se não fosse 

onipotente não seria Deus. 

Todavia, o Deus soberano, todo-poderoso, ilimitado, escolheu 

por si mesmo se colocar debaixo do manto da justiça, da verdade, 

da fidelidade, do amor, da misericórdia, da santidade, da 

onisciência, da onipresença, da justiça, da mansidão, da 

humildade, da fortaleza, do conselho, da sabedoria... Etc. 

Deus quando escolheu ser segundo os bons atributos acima 

citados, quando Ele se “circunscreveu dentro de atributos” foi 

para poder nos alcançar, NÃO foi PORQUE DEIXOU DE SER PODEROSO E 

SOBERANO, ao contrário, é DEMONSTRAÇÃO plena DE SUA TOTAL 

SOBERANIA. 

Deus poderia ser totalmente diferente dos atributos acima e 

ninguém teria como questioná-lo. Certamente que Deus pode ser 

como bem quiser ser. Deus é o que é. Ele é JAVÉ, JEOVÁ... O único 

que pode dizer: “Eu sou o que sou”. 

Quando Deus o “soberano” fez seu projeto de salvação do homem 

estruturado debaixo DA NECESSIDADE do sangue de Jesus, SANGUE DO 

CORDEIRO DE DEUS, e SUBMISSO à fé do homem nesse sacrifício É 

UMA TOTAL DEMONSTRAÇÃO DE SOBERANIA E PODER.  

A necessidade do sangue de Jesus e a necessidade de fé nesse 

sangue é obra da soberania DE DEUS.  

Evidente que Deus poderia salvar por qualquer outro tipo de 

processo, até mesmo por força bruta. Poderia inclusive não salvar 

a ninguém, ou salvar a todos, independentemente da questão de 

perdão de pecados... 

Quando o homem dispensa a fé no sangue de Jesus tal pessoa 

está dispensando o projeto de Deus, para salvação do homem. Não 

é a vontade do homem que está sendo superior a vontade de Deus.  

Foi Deus quem estabeleceu que a porta de salvação fosse 

aberta pelo sangue de Jesus, e o acesso à porta fosse pela fé 

nesse sacrifício.  

FUNDAMENTO bíblico DEMONSTRANDO que a fé está à 

disposição de todos os homens: 

 O homem pode alimentar sua fé.  
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 ROMANOS 10:17 De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. 
 

 O homem pode naufragar/eliminar/matar a fé.  

 

 I TIMÓTEO 1:19 Conservando a fé, e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, 

fizeram naufrágio na fé; 
 

 TIAGO 2:26 “ ... Assim também a fé sem obras é morta. ” 

 

 O homem pode viver pela fé, de fé em fé. 

 

 HABACUQUE 2:4... O justo pela sua fé viverá. 
 

 O homem pode apoia sua fé no poder de Deus. 

 

 I CORÍNTIOS 2:5 Para que a vossa fé... Se apoiasse... No poder de Deus. 

 

 O homem pode ser apartado da fé. 

 

 ATOS 13:8 Mas resistia-lhes Elimas, ..., procurando apartar da fé o pro cônsul. 

 

 O HOMEM PODE ESCOLHER TER FÉ. 

 

 MARCOS 16:16 Quem crer e for batizado será salvo; mas quem não crer será 

condenado. 

 

 O homem pode ter muita ou pouca fé. 

 

 MATEUS 8:10 E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso , e disse aos que o seguiam: Em 

verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé; 

 

 MATEUS 17:20 E Jesus lhes disse: Por causa de vossa pouca fé; porque em verdade 

vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa 

daqui para acolá, e há de passar; e nada vos será impossível. 

  

 O homem pode ter ou não ter se apossado da fé. 

 

 MARCOS 4:40 E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé?  
 

 O homem pode usar a fé que vem de Jesus para obter vitórias.  
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 ATOS 3:16 E pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer a este que vedes e 

conheceis; sim, a fé que vem por Ele, deu a este, na presença de todos vós, está 

perfeita saúde. 
 

A fé vem através de Jesus. 

 

 Jesus é o autor e é o consumador da fé que vem do alto para 

o homem. 

 

 HEBREUS 12:2 Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, ...; 

 

Jesus é o criador/pai da fé. A fé salvadora, espiritual, 

tem origem em Jesus. 

 

 GÁLATAS 3:23 Mas, antes que a fé viesse, estávamos guardados 

debaixo da lei, e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. 
 

Jesus é a “fé” que veio do alto e se manifestou no mundo. 

Resumindo: A fé pode ser aceita, ou não ser recebida, e 
pode ser devidamente “alimentada” pelo homem. Isso torna a ação 

e o desfrute da fé diferente da eleição para salvação.  

Na eleição não há participação ativa do homem. De forma 

diferente é a ação da fé, pois o homem tem que aceitar, e 

continuar aceitando a fé. O homem precisa participar livremente 

do caminhar da fé. 

A fé é para todos os homens, mas a opção de recebê-la é um 

ato dependente de livre escolha do homem em querer ter um coração 

contrito em Deus. 

O homem é livre tanto para receber a fé quanto para 

retroalimenta-la, como para abandoná-la, como para não a receber.  

FUNDAMENTO BÍBLICO SOBRE O DERRAMAMENTO DO ESPÍRITO DA FÉ SOBRE 

TODA A CARNE: 

 JOEL 2:28 E há de ser que, depois derramarei o meu Espírito 

“sobre toda a carne”...; 

 ATOS 2:17... Que do meu Espírito derramarei sobre toda 

a carne; ...; 
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 II CORÍNTIOS 4:13 E temos, portanto, o mesmo 

espírito de fé, ...; 

 GÁLATAS 5:5 Porque nós pelo Espírito da fé... 
 

O derrame do Espírito de fé sobre toda carne NÃO É um BATISMO 

coletivo COM o ESPÍRITO SANTO.  

 

O derrame do Espírito santo é UMA AÇÃO GRACIOSA DE JESUS 

SOBRE “todos os homens”, PARA INCLINA-LOS A BUSCAREM a salvação que 

Deus estabeleceu, ao eleger a todos para a salvação. 

Quem não quer entrar pela porta da salvação, o Senhor não 

impõe a salvação por força. Deus fez o projeto Dele assim, isso 

em nada desmerece o poder, a soberania, de Deus. 

A escolha soberana de Deus em fazer o processo de salvação 

da humanidade respeitando o livre-arbítrio do homem é uma forma 

que comprova o quanto DEUS É SOBERANO.  

Deus poderia fazer a salvação doutra forma? Poderia ser por 

força e por violência? Poderia salvar a todos? Poderia não salvar 

a ninguém? Poderia salvar alguns e outros não? Deus poderia TER 

SALVADO SEM O SACRIFÍCIO DE JESUS NA CRUZ? Resposta: 

EVIDENTEMENTE QUE SIM.  

POR SER DEUS Ele poderia fazer da forma que bem quisesse 

qualquer coisa, inclusive o projeto de salvação. No entanto, a 

bíblia relata, tanto de forma profética, como direta, como é o 

processo de salvação do homem, através da FÉ NO SACRIFÍCIO DE 

JESUS.  

NO PROJETO DE SALVAÇÃO DO HOMEM, apresentado na bíblia, fica 

evidente que o homem é livre para escolher ter seus pecados pagos 

por Jesus e ser salvo, ou ESCOLHER não aceitar a Jesus, e ser 

condenado ao lago de fogo eterno.  

DEUS NÃO deixou de ser soberano nem deixou de ser Deus por 

ter deixado seu filho morrer na cruz.  

A morte de Jesus foi o cumprimento da SOBERANA VONTADE DE 

DEUS.  

A morte de Jesus não foi fruto da resistência do homem a 
Deus, nem foi porque os judeus não aceitaram a Jesus, nem foi 

fruto de fraqueza de Deus.  
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Da mesma forma, o fato da salvação estar vinculada por Deus 

À FÉ, à vontade do homem, É ATO DA SOBERANIA DE DEUS.  

O motivo da condenação de muitos não é porque a vontade 

humana seria mais forte do que a vontade de Deus. NEM PORQUE DEUS 

NÃO OS tenha ELEGIDO PARA A SALVAÇÃO.  

Os condenados serão condenados porque não quiseram ser 

salvos. Dolosamente recusaram aceitar a salvação graciosa 

ofertada através de Jesus.  

O fato de o homem poder optar pelo caminho da vida, ou da 

morte, é fruto do poder soberano de Deus. Foi Deus quem deu 

livre-arbítrio ao homem para poder decidir o que quer receber de 

Deus. 

A fé é disponibilizada a todos, da mesma forma que foi dada 

a graça salvadora. A fé foi derramada sobre toda a carne, através 

do derramar do Espírito Santo, pois Ele também é o Espírito de 

“FÉ”. 

 

A participação de Deus, no processo de salvação, quanto à 

fé, já foi feita, em todas as instâncias, inclusive no calvário. 

Cabe ao homem desejar e aceitar a fé que é dada àquele que acolhe 

a Jesus como salvador pessoal.  

 

Para receber a fé, basta ao homem ter uma mente/uma razão 

contrito, um coração quebrantado, disponível/aberto à operação 

de Jesus. 

 

A fé é o MEIO para se tomar posse da graça. O homem entra no 

desfrute da graça por meio da fé em Jesus. Para o homem se 

apoderar da “graça de Jesus”, somente ocorre pela FÉ em Jesus.  

 

A fé em Jesus é a chave para abrir a porta da graça, e para 

andar pelo caminho da salvação, de fé em fé. 

 

A fé pode ser DIRETAMENTE rejeitada, por livre decisão 

daquele que a rejeita. Ao recusar ter a fé, ao recusar receber o 

Senhor Jesus, o autor e consumador da fé, consequentemente, essa 

pessoa FICARÁ SEM a FÉ.  

 

A rejeição do homem em ter fé em Jesus faz com que esse homem 

fique sem A FÉ. Tendo como consequência ficar SEM A VIDA ETERNA. 

Isso porque, embora a eleição para a vida seja geral e sem 
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requisito algum, a SALVAÇÃO, ao contrário, TEM COMO REQUISITO a 

“FÉ EM JESUS”.  

 

Ser eleito para salvação não significa que será salvo. O 

fato de todos serem eleitos para salvação significa que todos os 

humanos têm igualdade de condições, e oportunidade, de 

serem salvos pela graça de Jesus. 
 

A eleição geral para salvação que foi dada por Deus ao homem 

significa que ao homem é dado a “oportunidade”, (“a porta aberta 

no calvário”), para poder entrar na presença de Deus, através do 

sangue de Jesus, e obter comunhão com Deus.  

 

No próximo item reforçaremos a questão de a fé ser para todos 

através de uma comparação com o derrame do maná sobre o povo do 

Senhor no deserto... 

 

42. VEJAMOS A FÉ COMPARADA COM O MANÁ DERRAMADO NO 
DESERTO. 

Vamos traçar um paralelo espiritual entre “A DOCE FÉ PARA 

SALVAÇÃO” e o “DOCE MANÁ” que Deus derramou sobre seu povo no 

deserto.  

 

SEM ACEPÇÃO ALGUMA, O MANÁ ERA DISPONIBILIZADO À TODOS os 

que estavam caminhando para a Canaã que manava leite e mel.  

 

O maná caia sobre todos. Porém, era responsabilidade pessoal 

de cada israelita, colher o pão do céu, para poder se alimentar 

e continuar “vivo” durante a caminhada para a terra prometida.  

 

Quem por livre escolha não colhesse para si o maná ficaria 

sem o maná, naquele instante. 

  

Pois bem, alguém, em dado momento, ao ver que uns não tinham 

o “maná” poderia dizer: “O maná não é de todos”. Isso estaria 

correto, porque alguns não tinham o maná, naquele momento.  

 

Agora, essa afirmação não significa que DEUS PRIVOU alguns 

de terem o “maná”.  

 

Alguns poderiam estar sem o maná porque não deram “ouvidos” 

à palavra de Deus, para colherem o maná. Com isso, 
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voluntariamente se privaram de ter o pão que Deus derramou do 

céu para suprimento de todos.  

 

O maná foi derramado sobre todos, e quem não tinha o maná 

era porque livremente não quis tê-lo, decidiu não pegar o maná 

para si.  

 

Isso ocorre igualmente com a FÉ a qual é uma das 

manifestações da ação do Espírito Santo de fé. 

 

A fé também pode ser entendida como O PRÓPRIO ESPÍRITO SANTO, 

o Espírito de fé.  

 

A fé não é de todos os homens porque nem todos querem a 

operação do Espírito de Deus em suas vidas. Nem todos tomam posse 

da fé que foi derramada sobre toda a carne.  

 

Muitos rejeitam o batismo com o Espírito Santo o qual é o 

Espírito de Jesus, é o Espírito de fé. A promessa do batismo com 

o Espirito santo é para todos que aceitarem a Jesus. 

 

NÃO FOI DEUS QUEM PRIVOU a muitos de terem fé. O Senhor 

derramou a fé, derramou o Espírito Santo de fé sobre toda a 

carne.  

 

Deus não escolheu para ter fé à carne de fulano, e nem 

excluiu a carne de beltrano de receber o Espírito de fé.  

 

O Espírito Santo de fé foi derramado sobre toda a carne. 

Somente não tem a fé, somente não tem o Espírito santo de fé, 

aquela pessoa que não quer recebe-lo. 

 

A promessa de batismo com o Espírito Santo de fé está 

disponível “a todos” que decidirem aceitar a Jesus como seu 

salvador pessoal. 

 

FUNDAMENTO BÍBLICO DEMONSTRANDO QUE O BATISMO COM O ESPÍRITO 

SANTO ESTÁ DISPONÍVEL A TODOS QUE ACEITAREM A JESUS: 

 

 ATOS 2:38-39 E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado 

em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados; e recebereis o dom do 

Espírito Santo; 39 Porque a promessa vos diz respeito a vós, 
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a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos 

quantos Deus nosso Senhor chamar. 

A expressão “... E a todos os que estão longe, a tantos 

quantos Deus nosso Senhor chamar”, nos garante que TODOS 

temos o direito de serem batizados com o Espírito Santo de “fé”. 

ADIANTE... 

O derramar do Espírito sobre toda a carne não é o mesmo que 
um batismo de toda carne com o Espírito santo. Posto que, nem 

todos são batizados com o Espírito Santo, apenas é batizado com 

Espírito santo quem aceita a Jesus como seu Salvador pessoal. 

 

O batismo com o Espírito Santo é uma ação pessoal de Jesus 

sobre cada servo para selar/marcar/identificar uma pessoa como 

servo de Deus. 

 

O batismo com o Espírito Santo faz surgir o “nascer do 

Espírito”, conforme disse Jesus a Nicodemos. 257 

 

O Derramamento sobre toda carne é uma ação geral a qual 

inclina o mundo para ouvir a voz, para ouvir o chamado de Deus, 

para crer em Jesus.  

 

Evidentemente que o homem pode recusar o chamado, pode 

rejeitar a atração do Espírito santo...  

 

O derramar do Espírito Santo sobre toda a carne promove uma 

atração para Jesus, uma atração para a vida eterna. 

 

Também não podemos limitar o amor de Deus e achar que o 

derrame do Espírito sobre “toda carne” se refira apenas a carne 

dos salvos.  

 

Não podemos entender a graça e a misericórdia de Deus de 

forma restritiva, porque há abundantes referências falando de um 

amor sobre o mundo, de uma misericórdia sobre todos os pecadores. 

                                                           
257 JOÃO 3:3-7 Jesus respondeu, e disse-lhe: Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver 

o reino de Deus. 5 Jesus respondeu: Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer ... do Espírito, não pode 

entrar no reino de Deus. 7 Não te maravilhes de te ter dito: Necessário vos é nascer de novo. 
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Principalmente, porque o sangue de Jesus o qual é tipo do Espírito 

Santo de fé é para salvar o mundo inteiro.  

 

Limitar a atuação do Espírito Santo da “fé”, restringir o 

derrame do Espírito Santo, (o derramar do sangue de Jesus), sobre 

toda a carne “do mundo” seria limitar a atuação do sangue de 

Jesus. Não há limite no poder remidor do sangue de Jesus. 

 

O Senhor disse que após a sua morte todos seriam atraídos 

para Jesus. ISSO É a AÇÃO PROMOVIDA PELO derrame do ESPÍRITO 

SANTO de fé, sobre toda carne.  

 

FUNDAMENTO BÍBLICO DEMONSTRANDO QUE JESUS “A TODOS” ATRAI PARA 

JUNTO DELE, PARA PODER SALVAR: 

 

 JOÃO 12:30,32 Respondeu Jesus, e disse ... Eu, quando for levantado da terra, 

todos atrairei a mim.  
 

O derramar sobre toda a carne – é uma ação GERAL, e é anterior 

ao batismo com o Espírito Santo o qual é uma ação pontual, pessoal 

na vida de quem aceitou a Jesus como seu salvador. 

 

O Espírito Santo da “fé” é enviado aos corações dos servos 

através do batismo com o Espírito Santo – uma ação COMPLETA, 

ÍNTIMA e PESSOAL, na vida de quem aceitou a Jesus como seu 

salvador.  

 

O Senhor Jesus faz o batismo com o Espírito Santo de fé para 

poder guiar os servos durante a caminhada pelo caminho da vida. 

 

O Espírito Santo da “fé” e de “graça” é ÚNICO. O Espírito 

santo foi derramado sobre toda a carne, numa operação geral, UM 

ATO menos intenso, para promover uma inclinação do homem para 

buscar a Deus.  

 

O derrame geral do Espirito sobre toda carne é superficial, 

é exterior, é menos intenso que a atuação do Espírito santo no 

batismo com o Espírito de Jesus. 

 

Esse mesmo Espírito Santo da “fé” é concedido aos servos de 

Jesus, no ato de batismo com o Espírito Santo, num ato intenso, 

íntimo, um enchimento da mente do homem com o Espírito. 
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FUNDAMENTO BÍBLICO DEMONSTRANDO QUE O ESPÍRITO SANTO DA FÉ, e da 

graça, FOI PLENAMENTE DERRAMANDO SOBRE O “MUNDO INTEIRO” e também 

é o mesmo Espírito da “fé” que os servos recebem através do 

Batismo com o Espírito Santo: 

 JOEL 2:28 E há de ser que, depois derramarei o meu Espírito 

sobre toda a carne, ...; 

 
 

 ZACARIAS 12:10 Mas sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, 

derramarei o Espírito de graça...;258 

 

 II CORÍNTIOS 4:13 E temos, portanto, o mesmo Espírito de fé, ...; 
 

 GÁLATAS 5:5 Porque nós pelo Espírito da fé...; 

 

No item seguinte, continuaremos falando sobre a fé que nos 

conduz a entrar na graça salvadora de Jesus. 

43. O QUE É A FÉ QUE NOS LEVA A TOMAR POSSE DA GRAÇA 
SALVADORA? 

RESPOSTA: É a fé que Deus nos concedeu quando decidimos aceitar 

o projeto de salvação, quando o homem quer ter um coração contrito 

no Senhor.  

 

Quando resolvemos ter um coração contrito, quando cremos, 

racionalmente, no Senhor, RECEBEMOS A FÉ DE JESUS.  

 

A fé que vem de Jesus é o meio de tomarmos posse do projeto 

de salvação. Através dessa fé iniciamos a caminhada da salvação 

em Jesus, Aquele que é o autor e consumador da nossa fé.  

 

O homem decide por livre-arbítrio aceitar a fé, decide ter 

um coração aberto, contrito. 

 

                                                           
258 O Espírito santo é o mesmo espírito de fé e de graça que é derramando.  
 

 HEBREUS 10:29... E tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da 

graça? 
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Deus concede a fé QUE VEM DO ALTO, para podermos entrar na 

graça salvadora de Jesus. Quem deseja ter fé, a fé receberá da 

parte de Deus.  

 

Todos quantos aceitarem a palavra, a água, de salvação por 

seu livre-arbítrio, Deus lhes concede a transformação dessa água 

em vinho, transforma a palavra de Deus, recebida pelo “ouvir” 

racional, em fé que irá promover a entrada na graça salvadora.259  

 

A palavra “fé” tem variados significados dentro e fora 

bíblia.  

 

Na bíblia, como na vida cotidiana, uma mesma palavra pode 

ter variados sentidos. Por causa disso, temos variados tipos de 

fés.  

Algumas fés se opõem e outras se justificam se explicam, se 

completam.  

Por causa da diversidade de tipos de “fé”, nem toda fé é 

recurso para nos apossarmos da salvação, e nem toda fé é tipo de 

Jesus.  

Algumas espécies de fé são até idolatria. Exemplo de fé 

idólatra: Fé em pé de coelho, fé em ferradura, fé em imagens, fé 

em árvores – pé-de-arruda, pé de comigo-ninguém-pode, fé em anjos 

caídos, fé em duendes, fé em horoscopo, fé em coisas do imaginário 

supersticioso... 

É correto dizer que fé é o firme fundamento e esse fundamento 

é Jesus. Entretanto, também é correto dizer que a fé é um meio, 

um caminho, ou um recurso para obter “bênçãos”, pois SEM FÉ É 

IMPOSSÍVEL OBTER “benefícios” DE DEUS.  

FUNDAMENTO BÍBLICO SOBRE FÉ: 

 HEBREUS 11:6 Ora, sem fé é impossível agradar-lhe; porque é necessário que aquele 

que se aproxima de Deus creia que ele existe, e que é galardoador dos que o buscam;  
 

O que está posto nesse versículo é que SEM FÉ NÃO HÁ COMO OBTER 

GRAÇAS, EM OUTRA PALAVRA: “COM FÉ É POSSÍVEL OBTER GRAÇAS”...  

 HEBREUS 11:1 Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a 

prova das coisas que se não veem; 

                                                           
259 EFÉSIOS 2:8... Pela graça sois salvos, por meio da fé;... 
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Quem é o firme fundamento? Jesus é a rocha firme. Ele é o firme 

fundamento. 

 ROMANOS 12:3 Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós 

que não pense de si mesmo além do que convém; antes, pense com moderação, 

conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um; 

A fé foi repartida, tal qual o pão foi partido. O Pão que representava 

o corpo de Cristo. 

Jesus é aquele que se deixou partir para nos alimentar com a sua vida. 

“Cristo em nós esperança da gloria”. 

 I CORÍNTIOS 2:5 Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos 

homens, mas no poder de Deus; 
 

Jesus é o braço forte de Deus, a destra de Deus, o Deus forte. 

Jesus é aquele que recebeu todo poder no céu e na terra. Jesus é nosso 

apoio. 

Jesus e nosso firme fundamento. 

Jesus é nossa rocha em quem nós apoiamos toda a nossa vida. 

 GÁLATAS 3:7 Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão; 
  

São filhos do Pai celestial quem crê em Jesus. Deus deu-lhes o 

poder serem filhos do Pai Eterno.  

Conforme descrito em: 

 JOAO 1:12 Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de 

serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome; 
 

Quem é de Jesus é filho de Deus Pai. Quem toma a decisão de receber 

o Salvador, Jesus lhe concede a fé e o transforma em filho de 

Deus. 

 GÁLATAS 3:23 Mas, antes que a fé viesse, estávamos guardados 

debaixo da lei, e encerrados para aquela fé que se havia de 

manifestar; 
 
Jesus é aquele que veio e manifestou a sua graça e formosura entre nós. 

Jesus veio trazer uma nova lei, a lei da graça. Sendo ele mesmo a graça 

de Deus para com os homens.  
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Ele e a dadiva, a oferta perfeita, da parte de Deus, para resgatar o 

homem. 

Jesus é o único mediador da graça diante de Deus. 

Não podemos confundir fé com graça, nem fé com livre-

arbítrio.  

Não podemos confundir O RESULTADO do livre-arbítrio com o 

produto da fé. O livre-arbítrio produz uma decisão. Poderá 

resulta no querer ser salvo.  

A fé produz todo o caminhar dos servos de fé em fé, de vitória 

em vitória, sob o governo do Espírito santo.  

O resultado da fé em nós, de Cristo em nós, é um andar onde 

“TUDO É POSSÍVEL AO QUE CRER EM JESUS”. 

A ação inicial do homem não vai além da escolha entre querer, 

ou não querer ser salvo, em querer ter, ou não, um coração 

contrito no Senhor. 

 No entanto, é somente um coração contrito que Deus procura 

para implantar a fé, e dará início ao processo de salvação de 

tal pessoa contrita.  

Por sua vez, a fé, implantada em nós, é fruto da ação de 

JESUS, é resultado da COMPAIXÃO de Jesus RESPONDENDO A DECISÃO 

DO HOMEM DE QUERER A SALVAÇÃO.260  

Uma vez implantada a fé, em nós, ela irá promover o caminhar 

de fé em fé.  

Estejamos certo que a salvação não é fruto de OBRAS DO HOMEM. 

Quando identificamos, na bíblia, que o homem “primeiro” deve 

aceitar a salvação ofertada, deve querer a vida, deve escolher 

andar pelo caminho estreito, não podemos ignorar que desde a 

eternidade Deus tem trabalhado primeiro, para nos salvar, 

primeiro nos amou, primeiro Jesus morreu por nós... 

Pois bem, NÃO ESTAMOS dizendo que a bíblia ensina QUE a 

SALVAÇÃO É FRUTO DE OBRAS DO HOMEM, mas que o processo de salvação 

                                                           
260 SALVAÇÃO NÃO É FRUTO DE OBRA HUMANA, NÃO É FRUTO DA RAZÃO, NEM DA INICIATIVA, DE HOMENS. 
 

 SALMO 103:13 Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o SENHOR se compadece daqueles que o 

temem; 

 ROMANOS 9:16 Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. 
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é uma aliança, um “contrato” em entre Jesus e o homem, sem 

imposição alguma. 

O Senhor não impõe a COMPAIXÃO e consequente salvação por 

força, contra a vontade do Homem.  

Estamos dizendo que Deus criou seu projeto de salvação dando 

ao homem a honra de escolher o QUE QUER QUE DEUS LHE FAÇA.  

Para dar início à execução do projeto de salvação na vida de 

uma pessoa, TUDO QUE ELA PRECISA fazer, PARA INICIAR O CAMINHAR, 

É “QUERER” ser salva por Deus, e DEUS SE COMPADECERÁ DE TAL 

PESSOA,261 CONCEDENDO A FÉ.  

Depois, no caminhar por fé, Deus irá concedendo dia-a-dia os 

demais recursos a serem vividos, pelo servo, durante a caminhada 

de fé em Cristo.  

A seguir um pouco sobre as diferenças entre fé e graça. 

44. A FÉ É O MESMO QUE A GRAÇA? 

RESPOSTA: Não. Explicando: Existem diversos tipos de fé e 

também diversos tipos de graça.262 Por existirem muitos tipos de 

fés e muitos tipos de graças, não podemos dizer que graça e fé 

sempre sejam a mesma coisa.  

 

Todavia, existe uma fé salvadora e uma graça do salvador 

que, ENQUANTO TIPOS DE JESUS, ambas apontam para o Senhor Jesus.  

 

Então, nesse caso, por ambas apontarem para Jesus, nisso 

esses dois tipos de fé e de graça são assemelhados. Nesse caso, 

a fé salvadora é dada por Jesus, para que o “querente” da salvação 

possa tomar posse da graça salvadora.  

 

O Senhor doa a fé para que o homem de coração contrito possa 

“ENTRAR” na graça salvadora, e possa viver todo o processo de 

salvação, que graciosamente nos foi concedido por Jesus. 

 

Pois bem, existem diferentes tipos de fés as quais não são 
assemelhadas à graça salvadora de Jesus. Essas fés humanas são 

                                                           

261 ROMANOS 9:16 Assim, pois, isto não depende do que “quer”, nem do que corre, mas de Deus, 

que se compadece. 

262 PARA MAIORES DETALHES SOBRE OS DIFERENTES TIPOS DE GRAÇA LEIA NOSSO TRABALHO: “DIFERENTES 
TIPOS DE GRAÇA”.  
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contrárias à fé e à graça que vem de Jesus. Nesses casos são 

heresias, são frutos das mentes idólatras, mentes de homens sem 

Deus.  

 

No item seguinte daremos continuidade ao tema fé e graça. 

Descobriremos que elas podem ser resistidas pelo homem. Veremos 

que graça e fé não são estabelecidas por força irresistíveis da 

parte de Deus. 

45. A FÉ E A GRAÇA SÃO IRRESISTÍVEIS OU RESISTÍVEIS PELO 
HOMEM? 

 

RESPOSTA: O homem foi criado com liberdade para aceitar ou 

resistir qualquer coisa. Ele tem livre-arbítrio, portanto, pode 

resistir diretamente receber a fé de Jesus e indiretamente à 

graça, ofertadas por Deus. Por isso dizemos que a fé e a graça 

são resistíveis.  

 

Deus não impõe à força que o homem receba a fé e a graça. O 

Senhor não age de forma irresistível obrigando que o homem venha 

a aceitar a graça e a fé de Jesus.  

 

Deus igualmente não impede por força que o homem receba a fé 

em Jesus, nem impede que o homem desfrute da graça salvadora de 

Jesus. 

 

Deus criou o seu projeto soberano de salvação respeitando a 

fragilidade do homem. Por isso, não obriga o homem a receber a 

fé, para entrar na graça salvadora.  

 

Salvação não é resultado de ato de força, mas de graça, de 

misericórdia, de amor, de bondade, de compaixão, de convencimento 

do Espirito Santo...  

 

Como todos sabemos graça, amor, misericórdia, bondade, 

compaixão, tudo isso, não pode ser entregue a ninguém 

forçadamente, senão deixaria de ser graça, bondade, compaixão, 

misericórdia, amor, e passaria a ser opressão, obrigação, coação, 

violência, imposição... 

 

Foi o Senhor quem optou em dar ao homem a oportunidade de 

escolher entrar pelo caminho estreito da salvação, ou pelo 

caminho largo da perdição.  
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Deus doou ao homem a liberdade de aceitar ser guiado pelo 

Espírito Santo, e ser salvo. 

 

O contrário do andar pelo caminho da salvação, o homem, por 

ser livre, poderá andar segundo o seu próprio coração corrupto, 

e não será salvo.  

 

Diante dessa realidade se conclui que o homem possuir a 

liberdade de escolha, pode resistir à vontade de Deus, ou pode 

vir a aceitar a vontade de Deus. Portanto, a graça e a fé são 

resistíveis, o homem pode não as aceitar se não quiser possui-

las. 

 

FUNDAMENTO DEMONSTRANDO QUE O HOMEM PODE ACEITAR ter a FÉ, OU 

PODE REJEITAR receber a FÉ: 

 

 JOÃO 10:16 Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco; ..., E elas 

ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um Pastor;  

 
Se o homem não quiser a porta estreita, ou se aceitar desde logo a porta 

larga que conduz a perdição, estará resistindo diretamente ter fé e 

indiretamente recusando tomar posse da graça que é ofertada ao homem.  

 

 MATEUS 7:13 Entrai pela porta estreita; porque larga é a porta, e espaçoso o 

caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela;  

 
O convite é para entrar pela porta da salvação graciosa, por meio da fé.  

 

Se o homem não quiser ir até Jesus estará resistindo à atração de Jesus. 

Estará resistindo ao chamado de Jesus, estará resistindo diretamente ter 

fé, e indiretamente resiste receber a graça.  

 

 MATEUS 11:28 Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e 

eu vos aliviarei; 
 

Um convite não é uma imposição forçada. Um convidado aceita o convite 

se quiser aceita-lo. Donde se conclui que a graça e a fé são resistíveis.  

Caso o Senhor usasse de força irresistível não haveria porque convidar, bastaria 

a força bruta, força irresistível, e todos seriam imediatamente subjugados e 

viriam até o Senhor por obrigação... 

 

Jesus não impõe que o homem vá até Ele para receber a salvação. O HOMEM VAI ATÉ 

JESUS SE O HOMEM QUISER IR. Muitos vão até Jesus, apenas, em busca de coisas 

materiais deste presente século. 
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De fato, o Senhor convida o homem para ir até o Salvador. O homem vai se quiser 

ir. Portanto, a graça salvadora pode ser resistida pelo homem. Ela NÃO É UMA 

IMPOSIÇÃO IRRESISTÍVEL DA PARTE DE DEUS.  
 

 

 APOCALIPSE 3:20 Eis que estou à porta, e bato; se alguém ouvir a minha 

voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo; 
 

O HOMEM não é obrigado a dar ouvido à voz do Senhor, nem é obrigado 

a abrir o coração para que o Espírito Santo possa guia-lo pelo projeto 

salvador.  

 

O homem abre a mente SE QUISER ABRIR. Disto, se conclui que o homem 

pode resistir à vontade de Deus. Portanto, a graça indiretamente, e a 

fé diretamente, podem ser resistidas pelo homem. 

 

A porta é a mente, a razão, a qual tem o comando do livre-arbítrio. 

Se o homem desejar, se quiser, aceitar a Jesus, o Senhor opera com 

compaixão lhe concedendo o Espírito Santo de Fé, e todos os demais 

recursos da graça, para que o homem possa abrigar em seu coração o Senhor 

Jesus. 

 

 JOÃO 6:40 Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: Que todo aquele 

que vê o Filho, e crê nele, tenha a vida eterna; e eu o ressuscitarei no último dia. 
 

O homem não é obrigado a crer, nem seria impedido de crer. O homem 

tem livre-arbítrio. Se o homem aceitar a Jesus certamente que Jesus não 

o rejeitará. Posto que, o Senhor não rejeita, não despreza, um coração 

contrito. Deus busca uma mente contrita, desejosa de receber o Senhor 

Deus. 

 

Pois bem, a fé é dada, é derramada pelo Espírito santo sobre 

toda a carne. Mas, ela não é imposta por força irresistível de 

Deus. 

 

O processar da fé inicia com a atração geral. Uma vocação 

dada por Deus onde o homem, racionalmente, por livre-arbítrio, 

aceita a fé proposta. A aceitação, o querer, é o lado da aliança 

que compete ao homem.  

 

Passo seguinte, Jesus lhe concede a fé que vem do alto – A 

concessão da fé é a parte da aliança que compete a Jesus.  

 

Deus NÃO faz uma lavagem cerebral no homem para que esse 

homem venha a ter fé, nem impede que o homem deseje ter fé, nem 

impede que alguém receba a fé que deseja ter. 
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A fé é uma operação do Espírito Santo o qual age por ensino 

e convencimentos diversos. O Espírito Santo não age por 

imposição, por força irresistível, da parte de Deus.  

 

Quem quer a fé receberá a fé. Quem dar ouvido à palavra de 

Deus, nessa pessoa a fé é implantada, por Deus. 

 

Quem não quer ter fé não a terá. Quem não tem ouvido para 

ouvir, quem não quer dar ouvido à palavra de Deus, quem não 

aceita o reinado do Espírito santo em sua vida, nessa pessoa a 

fé DEIXARÁ DE SER GERADA. 

  

FUNDAMENTO DEMONSTRANDO QUE DEUS NÃO OBRIGA QUE O HOMEM TENHA 

FÉ: 
 

 ZACARIAS 4:6 E respondeu-me, dizendo: Esta é a palavra do SENHOR a 

Zorobabel, dizendo: Não por força nem por violência, mas sim pelo 

meu Espírito, diz o SENHOR dos Exércitos; 

 

 MATEUS 22:3 E enviou os seus servos a chamar os convidados para 

as bodas, e estes não quiseram vir; 

 
O homem é convidado para participar das bodas do cordeiro. NINGUÉM 

foi obrigado a ir a bodas de Jesus. Quem aceitou o convite não foi 

obrigado por força irresistível a aceitar.  

 

Por outro lado, quem recusa receber a fé o faz por vontade própria. 

Deus não impediu a ninguém de aceitar o convite para uma 

caminhada/processo de fé em Jesus. 

 

Em ambos os casos, por ser um convite, poderá ser aceito ou 

recusado, por livre vontade do homem.  

 

Se salvação fosse por força irresistível da parte de Deus seria uma 

imposição não seria apresentada como um convite.  

 

Ademais, se salvação fosse por imposição de Deus não haveria como 

o homem recusar, ninguém teria como recusar ir à boda. Pois, através do 

uso de força de Deus todos teriam ido à boda, porque ninguém poderia 

deixar de atender um ato de força da parte de Deus. 
 

 LUCAS 19:27 E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que 

eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui, e matai-os diante de mim; 
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O governo do Espírito Santo é aceito voluntariamente. Deus oferece 

graciosamente seu governo, seu dirigir, operado pelo Espírito Santo, sem 

forçar nenhuma pessoa a aceita-lo. 

 

O homem aceita ser governado pelo Espírito Santo se quiser o reinado 

do Senhor sobre seu livre-arbítrio. Nenhum homem é forçado a ser guiado 

pelo Espírito Santo.  

 

 MATEUS 13:15 Porque o coração deste povo está endurecido, 

E ouviram de mau grado com seus ouvidos, E fecharam 

seus olhos; para que não vejam com os olhos, E ouçam 

com os ouvidos, E compreendam com o coração, E se convertam, E eu os 

cure; 

 

 ATOS 4:4 Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, ...; 
 

 ATOS 28:27 Porquanto o coração deste povo está endurecido, 

E com os ouvidos ouviram pesadamente, E fecharam os 

olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os 

ouvidos ouçam, “Nem do coração entendam”, E se 

convertam, E eu os cure; 

 

 ROMANOS 10:17 De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela 

palavra de Deus. 
 

A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé é fruto da operação da 

palavra de Deus no coração do homem.  

 

A teologia defensora da eleição fatalista ESTÁ MATANDO a 

necessidade de obedecermos a Deus, quanto a pregarmos a palavra Dele, a 

toda criatura.263  

 

Quando deixamos de anunciar a palavra de Deus estamos 

deixando de proporcionar que a fé seja gerada no coração dos 

homens. Como diz a bíblia: “Como, pois, invocarão aquele em quem não 

creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não 

há quem pregue? ” ROMANOS 10:14. 

 

                                                           
263 MARCOS 16:15 E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. 
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Os defensores da eleição fatalista contradizem a palavra de 

Deus, e ensinam erradamente que A FÉ é DADA a alguns HOMENS pelo 

fato desses homens terem sido eleitos para salvação.  

 

Com o entendimento errado deles, foi eliminada a necessidade 

de ser pregada a palavra de Deus.  

 

Eles, com a abstinência de evangelização, interromperam o 

processo de instalação da fé nos corações dos descrentes. 

 

DIFERENTE DO QUE O DETERMINISMO ENSINA, A FÉ É GERADA NO 

CORAÇÃO DA PESSOA QUANDO ELA OUVE A PALAVRA DE DEUS. Isso porque 

a palavra do Senhor é Espírito e Vida.  

  

A FÉ NÃO É FRUTO DA ELEIÇÃO. Ela é fruto do “ouvir” a palavra 

de Deus. 

 

A fé não é implantada no homem porque o homem foi eleito, 

mas porque o homem ouviu, deu OUVIDO, à PALAVRA DE DEUS.  

 

O HOMEM OUVE À PALAVRA DE DEUS e aceita-a, entende com o 

coração, deseja-a racionalmente com seu coração, e a fé é gerada 

pelo Espírito do Senhor, no coração de tal ouvinte-homem da 

palavra de Deus.  

 

Assim, a palavra ficará escrita na mente, no coração, do 

ouvinte da pregação. A fé é instalada na mente do ouvinte, pelo 

Senhor. Conforme está escrito: “E também o Espírito Santo nô-lo testifica, 

porque depois de haver dito: 16 Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, 

diz o Senhor: “Porei as minhas leis em seus corações, E as escreverei em 

seus entendimentos. ” HEBREUS 10:15,16. 

 

A teologia de fé em razão da eleição DETERMINISTA é 

IMPORTANTE para o ADVERSÁRIO, pois sem pregação da palavra de 

Deus, a fé deixará de ser gerada nas mentes, nos corações dos 

incrédulos, tendo como consequência final interromper o projeto 

de salvação do homem descrente, pois sem a fé em Jesus não haverá 

salvação.264 

                                                           
264 A FÉ VEM PELO OUVIR. DISTO RESULTA A NECESSIDADE DE PREGAR A PALAVRA DE DEUS. 

 
 ROMANOS 10:14 Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não 

ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? 
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Alguns teólogos pregam que a eleição foi dada a algumas 

pessoas porque essas pessoas terão fé em Jesus. Esse tipo de 

ensino inverteu a ordem celestial, dentro do projeto de Deus. 

Colocaram a fé antes da eleição eterna.  

 

No entanto, primeiro Deus elegeu a humanidade para salvação, 

na eternidade, antes mesmo de existir o homem. Depois Deus 

concedeu a fé ao coração do homem, quando esse homem dá ouvido à 

palavra de Deus. A fé foi concedida muitos milênios depois da 

eleição eterna, durante a existência de cada humano ouvinte da 

palavra de Deus. 

  

Jesus criou todos os “EXÉRCITOS DE COISAS CRIADAS”.265 O 

Senhor criou tudo, quer sejam criaturas materiais, imateriais, e 

as espirituais.  

 

Dentre todas as criaturas deste reino terreno, o Senhor 

elegeu, apenas, o homem, melhor elegeu o espírito do homem,266 

para ter vida eterna, para se unir eternamente com Deus.  
 

A seguir abordaremos a teologia da bola de neve arminiana: 

A fé para receber a fé, o nascer de novo para poder nascer de 

novo ...  

 

Veremos que isso é uma invencionice racional, sem fundo 

bíblico, criada pelos defensores da heresia da total depravação, 

no meio protestante arminiano. 

46. ALGUÉM NASCE DE NOVO ANTES DE TER FÉ EM JESUS? 

Resposta: Não. O Senhor é a única fonte de vida. Sem aceitar a 

Jesus não há como o homem ter vida nova.  

                                                           
 ISAÍAS 41:26 Quem anunciou isto desde o princípio, para que o possamos saber, ou desde antes, para que 

digamos: Justo é? Porém não há quem anuncie, nem tampouco quem manifeste, nem tampouco quem ouça as 

vossas palavras. 

 
265 COLOSSENSES 1:16 Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis 

e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado 

por ele e para Ele. 

 
266 Deus doou espírito ao homem. O espírito que Deus deu ao homem um dia irá voltar, salvo, 

ou condenado, para Deus. CONFORME: ECLESIASTES 12:7 E o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte 

a Deus, que o deu. 
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Não existe fé para salvação antes de o pecador conhecer a 

palavra de Deus.  

O homem tem somente raciocínio/razão e superstições. O homem 

sem Deus tem uma crença racional antes de conhecer a verdadeira 

fé que vem de Jesus.  

Antes de ter um encontro com a palavra do Senhor não há como 

o homem “nascer” da palavra, por não a conhecer.  

O nascer de novo através da fé em Jesus vem pelo ouvir a 

palavra de Deus.  

A tese herética da “total depravação” matou totalmente o 

pecador. Uma situação onde o homem, para eles, não teria como 

aceitar a Jesus, nem como escolher coisa alguma, por estar 

“totalmente” morto.267 

Por causa da tese racional da “total depravação”, eles 

precisaram encontrar uma resposta para o fato do homem 

“totalmente morto” ainda ouvir a voz de Deus, e com isso iniciar 

o processo de salvação em sua vida.  

Para resolver o problema criado por eles, com a teoria da 

total depravação, pela qual mataram totalmente o homem, alguns 

teólogos criaram uma nova teoria para dar vida ao homem, criaram 

a fábula da tal fé preexistente. Assim, deram ao homem condições 

de ouvir a voz de Deus, e o aceitar, através de mais uma heresia.  

Inventaram que os humanos que serão salvos teria uma graça/fé 

preexistente, antes de aceitarem a Jesus como salvador. 

Vejamos isso: Primeiro mataram o homem através da “total 

depravação”, depois eles renasceram o homem por meio de um novo 

nascimento imaginário, para poder receber a fé em Jesus. Tudo 

isso invencionices, tudo isso são coisas que a bíblia não diz 

ser dessa forma.  

A verdade é que não existe na bíblia a “total depravação do 

homem”, nem as tais “graça e fé” preexistente para poder aceitar 

a salvação. 

                                                           
267 Esqueceram que o pecado é fruto de ações e omissões vividas, voluntarias, contra a palavra 
de Deus. Se um homem estivesse de fato totalmente morto, totalmente depravado, nesse caso 

não poderia aceitar a Jesus e também não poderia pecar. 
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Através dessas desloucadas teorias heréticas, de total 

depravação e de fé preexistente, o homem teria nascido de novo 

sem Jesus, para, agora vivo, poder aceitar a JESUS, e ter nova 

vida.  

A bíblia nada fala sobre o tal nascimento prévio, a tal 

fé/graça preexistente, para receber o novo nascimento de Jesus. 

Isso é doutrina racional e humana, sem base bíblica. 

A confusão no entendimento da bíblia se deveu, em grande 

parte, por terem ignorado que o homem não pode ter vida espiritual 

antes de aceitar a Jesus, o Senhor da vida.  

Eles desconheceram que é exatamente o morto espiritual que 

precisa aceitar a Jesus para ter vida espiritual.  

Se para aceitar a vida espiritual de Jesus o homem 

necessitasse estar vivo espiritualmente, a aceitação de Jesus 

seria inócua, seria desnecessária, pois o pecador, no caso da 

heresia deles, JÁ ESTARIA VIVO espiritualmente falando. 

A verdade é que: O homem não está totalmente morto, mesmo 

estando sem vida espiritual. O homem ainda tem vida física e vida 

racional. O homem, por causa da vida racional, pode exercer o 

livre-arbítrio, pode aceitar a salvação que Jesus oferece.  

Por ter optado, racionalmente, em ter um coração contrito, 

em desejar receber a salvação de Jesus, por ter crido 

racionalmente falando, receberá a fé salvadora vinda do Senhor.  

Pois bem, novo nascimento antes de aceitar a Jesus, fé pré-

existente são doutrinas humanas sem fundamento bíblico.  

Se quisermos entender que a eleição geral, eterna, como uma 

graça prévia, uma graça pré-existente para todos, tudo bem, mas 

é só isso. Pois a eleição GERAL é para todos os humanos, e nunca 

apenas para aqueles que serão salvos, como ensinam os defensores 

da fábula da graça preexistente. 

Não podemos usar a eleição geral da humanidade para a vida 

para fundamentar um novo nascimento, ou uma fé, antes de Jesus 

ter realizado a sua obra salvadora, no calvário.  

Não existe novo nascimento sem a ação da palavra de Jesus, 

e sem a ação do Espírito/sangue de Jesus. 

Mesmo já tendo falado sobre o conteúdo do item seguinte, 

iremos discorreremos mais um pouco sobre A questão de a fé 
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não ser de todos. Repassaremos esse assunto porque ele tem 
gerado muitas heresias. 

47. COMO ENTENDER O FATO DA FÉ NÃO SER DE TODOS? 

O VERSÍCULO que tem sido fonte de POLÊMICAS: 

 

 II TESSALONICENSES 3:2 ... Porque a fé não é de todos. 

 

Fazendo a pergunta acima de outras formas, de acordo com a 

bíblia, e livres dos óculos racionais de muitos teólogos os quais 

negam que a fé é DISPONIBILIZADA A TODOS OS HOMENS SEM ACEPÇÃO 

ALGUMA: 

 

 Deus deixaria de conceder a fé a muitos se o Senhor deseja que todos 

sejam salvos, e sabe que sem fé em Jesus é impossível haver 

salvação?  

 

 Deus elegeria a todos para a salvação através da graça e NÃO daria 

IGUALMENTE a FÉ a TODOS, se Ele ensina que sem fé não há 

como tomar posse da graça salvadora doada por Ele a todos os 

homens? (Não deixaria de doar a fé a todos, pois sem ela o homem não 
tem como entrar na graça salvadora para ser salvo). 

 

 Seria possível Deus doar seu filho Jesus, o Deus de toda graça, E 

AO MESMO TEMPO NEGAR DOAR A JESUS – O SENHOR DE 

TODA A FÉ? (Não, pois o Senhor fala que deseja a vida para todos e 
não a morte. Se Deus impedisse a alguém de receber a fé isso provocaria 

a morte de tal pessoa, pois sem a fé em Jesus não há salvação). 

 

 Quando se diz que a salvação não é de todos isso significa que Deus 

deixou de conceder a salvação a todos? (A salvação não é de todos porque 

nem todos aceitam a salvação. A bíblia claramente diz que Deus enviou 

Jesus para salvar o mundo inteiro). 

 

AGORA VAMOS APROFUNDAR A RESPOSTA explicando PORQUE A FÉ NÃO 

É DE TODOS:  

 

A GRAÇA, O PODER expiatório DO SANGUE DE JESUS É PARA TODOS, 

é o que diz a bíblia. Existem muitos versículos falando que Jesus 

morreu por todos, que Ele veio para salvar o mundo inteiro...  
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Muitos têm achado que a expressão “a fé não é de todos” seria 

uma limitação, uma restrição, do projeto de salvação. Para eles, 

Deus teria elegido alguns poucos humanos para terem fé em Jesus, 

e muitos outros Deus teria deixado sem receber a fé salvadora.  

 

Todavia, não existe acepção de pessoas para conceder a fé. 

Não existe na bíblia, não é verdade, que Deus despreze uma pessoa, 

que Deus faça acepção de pessoas para a salvação. 

 

Com base em variados versículos podemos afirmar que o correto 

é a fé não é de todos aqueles que não querem ter fé.  

 

A fé não vem por imposição forçada da parte Deus. A fé é uma 

concessão para todos os que desejam recebe-la. 

 

Durante o enfrentamento desta questão verificaremos que a 

confusão se instalou, principalmente, porque muitos tentam 

“confirmar”, com esse versículo,268 uma doutrina herética da 

eleição de apenas alguns para a salvação, e a exclusão de muitos 

OUTROS da graça salvadora de Jesus. O que resultaria na 

condenação ao lago de fogo, por ação irresistível de Deus.  

 

No entanto, isso é uma aberração teológica sem base bíblica 

alguma. 

 

A bíblia de fato ensina a existência da eleição de toda a 

humanidade para a vida eterna.  

 

A eleição para a vida e o predestino da vida no céu, tem 

como resultado final a vida eterna, a salvação eterna.  

 

Deus fez uma eleição GERAL, do ser humano, para a vida 

eterna. Isso resulta no predestino da humanidade à vida eterna 

com Deus. Deus antes de criar o homem, criou o destino, e a 

finalidade eterna, para toda criatura humana. 

 

Deus por presciência sempre soube que o homem pecaria. Por 

isso, o Senhor criou o projeto de resgate, o projeto de salvação 

para que a eleição geral para salvação, dada ao homem, fosse 

efetivamente realizada, e a humanidade pudesse alcançar o fim 

para o qual Deus a criou.  

 

                                                           
268 II TESSALONICENSES 3:2 ...; Porque a fé não é de todos. 
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A fé em Jesus é uma das peças centrais dentro do projeto de 

salvação do homem. A fé é a chave de acesso ao projeto de 

salvação, que Deus graciosamente fez, para trazer o homem à 

salvação eterna.  

 

Sem a fé o projeto de Deus para a salvação do homem, não é 

iniciado na vida de uma pessoa. Disso se conclui que a fé tem 

que ser, necessariamente, DISPONIBILIZADA A TODOS OS HOMENS. 

 

A BÍBLIA DIZ QUE DEUS Quer SALVAR A TODOS, e diz que sem a 

fé não há como agradar a Deus, e que a fé é o meio para se entrar 

na graça salvadora.  

 

Deus diz na sua palavra que a entrada na porta da graça, o 

acesso à salvação, é por meio da fé, em Jesus. Por isso, a FÉ É 

DISPONIBILIZADA A TODOS QUE A ALMEJAREM. Posto que, sem o uso da 

fé em JESUS é impossível entrar na graça, ser justificado, e 

chegar até Deus. 

FUNDAMENTO BÍBLICO DEMONSTRANDO QUE A FÉ é IMPRESCINDÍVEL NO 

PROJETO DE REAPROXIMAÇÃO DO HOMEM a DEUS: 

 EFÉSIOS 2:8 Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isso 

não vem de vós, é dom de Deus; 

 

 HEBREUS 11:6 Ora, sem fé é impossível agradar-lhe; porque 

é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele 

existe, e que é galardoador dos que o buscam; 

 

 ROMANOS 3:30 Visto que Deus é um só, que justifica pela fé... 

A fé é o recurso dado por Deus ao homem, para que o crente 

em Jesus possa ser justificado por Jesus.  

Impedir que alguém tivesse fé é o mesmo que impedir que 

alguém seja salvo. Por isso é que Deus não impede que todos 

tenham igualdade de receber os recursos necessários à salvação. 

INCLUSIVE A FÉ a qual é um dos principais recursos 

disponibilizados ao homem, por Deus. 

O mundo todo poderia ser salvo se quisesse, pois, o preço, 

para essa ação salvadora da Graça, foi pago. No entanto, uma 
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grande maioria não será salva, por decisão pessoal dos homens os 

quais não querem ter fé na salvação de Jesus.  

Os condenados serão rejeitados porque, usando da liberdade 

de escolha, decidiram não aceitar a FÉ em Jesus.  

Muitos não querem aceitar a salvação proposta, por Deus, 

através de Jesus, por decisão própria ficaram sem a fé.  

A ampla salvação, a ampla concessão de fé e graça, é 

perceptível em várias passagens bíblica. 

O Espírito de fé foi derramando sobre toda a carne, sobre o 

mundo, numa ação UNIVERSAL, SUPERFICIAL, EXTERIOR.  

O Espírito santo também é disponibilizado ao servo através 

do batismo com o Espírito Santo, NUMA AÇÃO PESSOAL, INDIVIDUAL, 

INTERIOR, ÍNTIMA, INTENSA... 

No próximo item falaremos sobre o DERRAMA do Espírito Santo 

sobre toda a carne – uma ação geral, e a respeito do batismo como 

Espírito Santo – uma ação individual, interior e pessoal. 

48.  O ESPÍRITO SANTO DE FÉ AGE NO MUNDO E NA VIDA DOS 
SERVOS? 

Resposta: Sim. O Espírito santo de fé opera de maneiras 
diferentes, quando age sobre “toda a carne”, e quando alguém é 
batizado como Espírito Santo.  
 

Esses dois tipos de atuação do Senhor através do Espírito 
Santo de fé visam promover a salvação do homem.  

 
Na ação geral e externa o Espírito Santo do Senhor leva o 

homem a aceitar o Salvador Jesus. Esse nível de operação do Senhor 
é o bater do Espírito Santo na porta do coração dos homens, de 
todo o mundo. É um derramar do Espírito “sobre toda a carne”. A 
finalidade aqui é fazer o homem entrar pela porta da salvação.  

  
Na ação pessoal, através do batismo com o Espírito Santo, é 

uma ação íntima. Aqui, é uma ação intensa, no interior de quem 
aceitou o Salvador Jesus. Nessa fase, o Espírito do Senhor 
propicia o caminhar do homem pelo caminho da vida, de fé em fé, 
guiado o homem pelo Espírito Santo, até chegar à eternidade. 
 

Pois bem, vejamos essas duas formas de ação do 
Espírito Santo: 

 



ELEIÇÃO, PREDESTINAÇÃO, GRAÇA, FÉ, TOTAL DEPRAVAÇÃO ETC. 

 

346 
ARQUIVO: ESTUDANDO A ELEIÇÃO  A PREDESTINAÇÃO E OUTROS ASSUNTOS 

PÁGINA: WWW.REVELACAODABIBLIA.COM.BR E-MAIL: REVELACAODABIBLIA@GMAIL.COM 

Cópia de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 13:02:02. 

 AÇÃO GERAL, AÇÃO EXTERNA, fora do homem, uma operação SOBRE 
TODA CARNE HUMANA: 
 

O ESPÍRITO SANTO de fé É DERRAMADO SOBRE O MUNDO, 
inclinando os homens a buscarem Deus.  

 
O Espírito Santo de fé produz uma atração, estimula a 

vocação para a vida em todo o mundo. Com essa ação o homem 
sente sede de ter comunhão com Deus, sede de ouvir a palavra 
do Senhor. Por meio do derrama do Espírito o homem é 
impulsionado na direção do Senhor da Vida. 

 
Na operação sobre toda a carne a atuação do Espírito 

Santo é um agir GERAL e impessoal, para poder conceder ao 
homem a sede de buscar a Deus, sede pela vida eterna.  

 
Neste operar GERAL o Senhor inclinar o homem a buscar a 

salvação enquanto é possível achar.269 Isso é a manifestação 
da graça, e da misericórdia, de Deus, sobre toda a carne, 
sobre todo o mundo.270  

 
Aqui, o Espírito Santo inclina, induz, concede a sede 

de Deus fazendo que o homem seja atraído para a porta da 
Salvação. 

 
Nesta fase global o homem continua sendo “vocacionado” 

por Deus, para entrar na porta da soberana vocação para a 
vida.  

 
Nesta etapa é uma ação UNIVERSAL do Espírito de Deus, 

sobre todos os homens, é uma dádiva GRACIOSA independente de 
arrependimento,271 que irá despertar no homem a vontade buscar 
a Deus. 

 

                                                           
269 O Senhor dá ao HOMEM A SEDE DE DEUS. O HOMEM TEM UMA SEDE, UM VAZIO NO CORAÇÃO 

QUE SOMENTE PODE SER PREENCHIDO POR DEUS:  

 ISAÍAS 55:6 Buscai ao SENHOR enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto; 

 ISAÍAS 55:1-3 O vós, todos os que tendes sede,...2 Por que gastais... Vosso trabalho naquilo que não pode 

satisfazer?... 3 Inclinai os vossos ouvidos, e vinde a mim; ouvi, e a vossa alma viverá; porque 

convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi; 

 SALMO 63:1 O Deus,...; A minha alma tem sede de ti; a minha carne te deseja muito...; 

 SALMO 143:6 Estendo para ti as minhas mãos; a minha alma tem sede de ti, como terra sedenta. 

270 JOÃO 3:16 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. 

 
271 ROMANOS 11:29 Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. 
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FUNDAMENTO BÍBLICO SOBRE a AÇÃO DO ESPÍRITO SANTO SOBRE TODO 
O “MUNDO”: 

 

 JOEL 2:28 E há de ser que, depois derramarei o meu Espírito sobre 

“toda a carne”... [Ação geral sobre todos, mas fora do homem]; 
 

 JOÃO 17:2 Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, 

para que dê a vida eterna... [Ação geral sobre todos, mas fora do 
homem]; 

 

 ATOS 2:17... Diz Deus, Que do meu Espírito derramarei sobre 

toda a carne... [Ação geral sobre todos, mas fora do homem]; 
 

 JOÃO 12:32 E eu, quando for levantado da terra, ”todos” 

atrairei a mim. [Ação geral sobre todos, mas fora do homem]; 
 

 JOÃO 16:7,8 Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá; porque, 

se eu não for, o Consolador não virá a vós; mas, quando eu for, vô-lo enviarei. 

8 E, quando ele vier, convencerá “o mundo” do pecado, e da 

justiça e do juízo. [Ação geral sobre todos, mas fora do homem]; 
 

A igreja não é “o mundo”. Nisto vemos, Deus fazendo uma operação 

no “mundo” para convencer o mundo “do pecado, e da justiça e do juízo. ”  

 

RELEMBRANDO o QUE JESUS DISSE: “Quando eu for levantado ‘A TODOS 

ATRAIREI A MIM’”. Jesus não disse que estaria atraindo para si, 
apenas, algumas pessoas.  

 

Ele disse: “Todos atrairei a mim”. Isso é uma operação 

executada pelo Espírito Santo sobre “toda carne”, para despertar 
no homem o desejo de acessar a porta e o caminho da salvação.272  

 
A ação geral induz o surgimento de corações contritos, ávidos 

por ouvir a voz de Deus, desejosos de servir a Deus, à semelhança 
de Cornélio, citado na bíblia, em ATOS 9,10. 

 
 AÇÃO PESSOAL, AÇÃO no interior da “mente/coração” DOS SERVOS:  

 

                                                           
272 A porta e o caminho que nos livra da morte, e nos leva a Deus, é o próprio Senhor da Vida – a porta e o caminho que 

“vem” até Deus é Jesus. Conforme: JOÃO 14:6 Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; ninguém vem ao 

Pai, senão por mim.  
 

O andar no caminho da salvação, o andar em/com Jesus fala das várias etapas que os 
servos vivem com Cristo, esperança da gloria, até acabar a carreira terrena, e receber a 
coroa da vida. 
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Operação pessoal do Espírito santo ocorre com o BATISMO 
COM O ESPÍRITO SANTO. Aqui, o Espírito Santo vem morar no 
coração dos servos. Ele assume o governo da mente dos servos, 
e passa a guia-los por uma vida em comunhão com Deus, de fé 
em fé, até consumar a carreira terrena, e entrar na gloria 
de Deus. 
 

Nessa esfera o agir do Espírito Santo é PESSOAL, é uma 
dádiva pessoal, é um selo, um penhor do Espírito Santo para 
a salvação deste servo de Jesus.  

 
O Espírito Santo de fé passa a ter domínio sobre a carne 

desse servo, para que não mais ande segundo a sua própria 
razão/mente, mas pelo guiar do Espírito Santo, segundo a 
mente de Jesus. 

 
Na atuação interior, o Espírito Santo estará executando 

o projeto de salvação individualmente, na pessoa que foi 
batizada com o Espírito Santo.  

 
Nesse estágio do processo de salvação o agir do Espírito 

santo é uma ação pessoal, íntima, fazendo que o servo seja 
guiado pelo Espírito Santo no Caminho da vida.  

 
Esse agir do Espírito Santo é uma dádiva GRACIOSA e 

individual, apenas sobre quem DECIDIU, LIVREMENTE, crer em 
Jesus e RECEBEU O BATISMO ESPIRITUAL, feito por Jesus.  

 
O batismo com o Espírito Santo não é concedido para 

quem não aceita a Jesus como seu salvador pessoal. 
 
Importante ressaltar que aceitar a Jesus e receber a fé 

que vem de Jesus não é o mesmo que ser batizado com o Espírito 
Santo.  

 
O Servo que creu e recebeu a fé NÃO ESTÁ DESINCUMBIDO 

DE BUSCAR O BATISMO COM O ESPÍRITO SANTO.  
 
Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar 

no reino de Deus.273  
 
É um erro ensinar que quem creu em Jesus, e recebeu a 

fé de Jesus já estaria vivendo plenamente o projeto de 
salvação.  

                                                           
273 JOÃO 3:3-6 Jesus respondeu, e disse-lhe: Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode 

ver o reino de Deus. 4 Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar 

no ventre de sua mãe, e nascer? 5 Jesus respondeu: Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da água 

e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. 6 O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é 

espírito. 
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O projeto de salvação é composto de muitas fases, por 

isso é chamado de caminhar com Cristo, por ter muitos passos, 
muitas etapas a serem vividas pelo servo até a morte, ou até 
o arrebatamento, se estiver vivo quando Jesus voltar... 

 
Quem creu e recebeu a fé apenas iniciou a caminhada, o 

projeto de salvação estar instalado em sua vida.  
 
Um passo importantíssimo, fundamental, para uma 

caminhada em Cristo, que redunde em salvação, é O BATISMO 
COM O ESPÍRITO SANTO.  

 
A própria bíblia ensina que quem não tem o Espírito 

Santo não pertence a Jesus,274 portanto, se for crente e não 
tem ainda o batismo com o Espírito santo ainda não está 
salvo.  

 
Um crente sem batismo com o Espírito Santo é um tipo de 

virgem sem “óleo”, é um crente sem “fogo na candeia”, esse 
tipo de crente não alcançará o arrebatamento dos salvos... 

 
FUNDAMENTO BÍBLICO SOBRE AÇÃO DO ESPÍRITO SANTO SOBRE os 
servos, através do batismo com o Espírito Santo, guiando os 
servos pelo caminho da vida eterna: 

 

 JOÃO 16:13 Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, Ele 

vos guiará em toda a verdade; porque não falará de si mesmo, mas 

dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir.  

 
[Ação íntima, no interior de cada servo de Jesus]. 
 

 JOAO 1:32-34 E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como 

pomba, e repousar sobre ele. 33 E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar 

com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito, e 

sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. 

34 E eu vi, e tenho testificado que este é o Filho de Deus. 

 

 [Ação íntima e individual no interior de cada servo de Jesus]. 
 

 ATOS 2:38-39 E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado 

em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados; e recebereis o dom do Espírito 

Santo; 39 Porque a promessa vos diz respeito a vós, a 

                                                           
274 ROMANOS 8:9 ... Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal 

não é Dele.  
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vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos 

quantos Deus nosso Senhor chamar.  

 
[Ação íntima, no interior de cada servo de Jesus]. 
 

 ROMANOS 8:14 Porque todos os que são guiados pelo 

Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. 

 
[Ação íntima, no interior, na mente, de cada servo de Jesus]. 
 

 GÁLATAS 5:18 Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais 

debaixo da lei.  
 

 [Ação íntima, no interior de cada servo de Jesus]. 
 

 ROMANOS 8:9 Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se é que 

o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito 

de Cristo, esse tal não é Dele.  
 

[Quem não tem o governo do Espírito santo. Numa ação íntima, no 
interior da mente, ainda não está sendo guiado pelo governo de 
Jesus]. 

 
A seguir falaremos sobre o ensino herético o qual atribui 

LIMITAÇÃO NO PODER EXPIATÓRIO do Sague de Jesus. 

 

49. A AÇÃO EXPIATÓRIA DO SANGUE DE JESUS É APENAS PARA 
ALGUNS?  

RESPOSTA: Não existe limitação no poder expiatório do sangue de 

Jesus.  

 

A santificação pelo sangue de Jesus está disponível para 

todo o mundo. O poder expiatório do sangue de Jesus é para todos 

os seres humanos, inclusive os que estão longe de Jesus.275 

 

Para alguém desfrutar do sacrifício remidor do sangue de 

Jesus basta aceitar a Jesus.  

 

                                                           
275 ATOS 2:39..., e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar.  
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A ação do sangue de Jesus é ilimitada. O poder do sangue de 

Jesus está disponível para todos os homens.276  

 

O convite para aceitar a salvação é para todos os quais 

queiram aceitar ser salvos por Jesus, sem limitação nenhuma.  

  

O poder remidor do sangue do cordeiro de Deus somente não 

alcança àqueles que não querem ser alcançados, não querem ser 

salvos. Mas, mesmo para estes, que rejeitam a salvação, o sangue 

de Jesus, também, foi derramado. Neste caso, quem impediu a ação 

do sangue foi a própria pessoa que rejeitou o sacrifício de 

Jesus. Deus não teria impedido que o sangue de Jesus fosse válido 

para quem não será salvo.  

 

Quem se privou da salvação foi por opção pessoal. Não foi o 

poder do sangue de Jesus o qual teria sido limitado e exclusivo 

para os que serão salvos.  

 

A verdade é que o sangue de Jesus foi vertido na cruz por 

toda a humanidade. Todo aquele que rejeitar a Jesus como seu 

salvador pessoal ficará sem o sangue justificador de Jesus.  

 

Quem não aceitar o sacrifício de Jesus ficará sem o Espírito 

Santo de fé, permanecerá sem o selo da redenção, estará sem o 

preço da redenção pago por Jesus. 

FUNDAMENTO BÍBLICO DEMONSTRANDO QUE O PODER EXPIATÓRIO 
DO SANGUE DE JESUS É PARA TODOS OS HOMENS: 
 

 I TIMÓTEO 2:6 O qual se deu a si mesmo em preço de 

redenção “por todos”, para servir de testemunho a seu tempo; 

 
O sangue o qual é tipo do Espírito Santo é por todos, é sobre 
toda a carne... 

 

 I JOÃO 2:2 Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e “não 

somente pelos nossos, mas também pelos de todo o 

mundo”; 

                                                           
276 ATOS 2:38-39 E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão 

dos pecados; e recebereis o dom do Espírito Santo; 39 Porque a promessa vos diz respeito ... A todos os que 

estão longe, ...  
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O sangue propiciatório de Jesus é por todos, é sobre toda a carne, 
todos do mundo inteiro, e não apenas sobre nós... 

 
Aqui está claramente dito que a PROPICIAÇÃO do sacrifício de Jesus 

é por nossos pecados, e pelo PECADO DE TODO O MUNDO. Essa é a parte de 

Deus. Ele fez uma obra perfeita, completa pelo mundo inteiro, que Ele 

amou de “tal maneira”.277  

 

O Senhor NÃO ama, apenas, parte do mundo. ELE AMA O MUNDO INTEIRO. 

 

Isto não significa que todos os homens serão salvos, mas que o 

poder do sangue de Jesus é para todos, por isso, TODOS os humanos TÊM 

IGUALDADE DE OPORTUNIDADE DE SEREM SALVOS.  

 

Como sabemos: BASTA O PECADOR ACEITAR a Jesus e o SANGUE DE JESUS 

LAVARÁ/justificará OS PECADOS DO ACEITANTE DO SACRIFÍCIO DE JESUS.  

 

Lembre-se que salvação é um processo, uma carreira de fé, com muitas 

etapas... 

 I JOÃO 4:10 Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em 

que ele nos amou a nós, e enviou seu Filho para propiciação pelos 

nossos pecados; 
 
Deus enviou seu filho para derramar seu sangue, seu Espírito Santo 
para resgate do homem do mundo inteiro... 

 

 ROMANOS 5:6 Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu 

tempo pelos ímpios; 
 
ÍMPIO é QUEM COMETE PECADO. Todo homem peca, PORTANTO, TODOS NÓS SOMOS 
ÍMPIOS. JESUS MORREU POR NÓS, ÍMPIOS, PECADORES, DOENTES, ENFERMOS, todos 
necessitados de salvação e de justificação. 
 
Quem disser que não tem pecado está cometendo mais um pecado. Todos os 
homens foram subjugados ao pecado para Deus usar de misericórdia com 
todos, é o que afirma a palavra de Deus. 
 

 HEBREUS 2:9 Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora 

feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, 

pela graça de Deus, provasse a morte por todos; 
 

                                                           
277 JOÃO 3:16 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. 



ELEIÇÃO, PREDESTINAÇÃO, GRAÇA, FÉ, TOTAL DEPRAVAÇÃO ETC. 

 

353 
ARQUIVO: ESTUDANDO A ELEIÇÃO  A PREDESTINAÇÃO E OUTROS ASSUNTOS 

PÁGINA: WWW.REVELACAODABIBLIA.COM.BR E-MAIL: REVELACAODABIBLIA@GMAIL.COM 

Cópia de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 13:02:02. 

O sangue expiatório de Jesus é para todos os homens. Jesus morreu por 

todos. O sangue de Jesus foi derramado por todos os homens. 

 ROMANOS 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 justificação de vida;  
 
O sangue de Jesus é o meio de justificação de todos os homens, sem acepção 
alguma.  
 
Lembrando que o Sangue de Jesus é tipo do Espírito Santo, portanto o 
Espírito santo de fé está acessível a todos os homens, basta crer em 
Jesus e buscar a graça do batismo com o Espírito Santo. 

 

  ATOS 17:30 Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia 

agora a todos os homens, e em todo o lugar, que se arrependam; 
 
O anúncio é para todos os homens em todos os lugares, pois a oportunidade 
de salvação é para todos. 

 

 I TIMÓTEO 2: 4 Que quer que todos os homens se salvem, e venham ao 

conhecimento da verdade; 

 
Deus QUER que “todos os homens se salvem”.  
 
PARA QUE O QUERER DE DEUS SEJA REALIZADO O SENHOR LEVOU SEU FILHO AO 
SACRIFÍCIO DA CRUZ para dar a todos a oportunidade de salvação.  
 
SE O SANGUE DE JESUS não fosse por todos os homens não haveria como 
dizer que Deus quer que todos os homens se salvem. Visto que, não há 
salvação de uma só pessoa sem o sangue do cordeiro de Deus que “tira o 
pecado do MUNDO”. 

 

 EZEQUIEL 18:23 Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz 

o Senhor DEUS; não desejo antes que se converta dos seus caminhos, e 

viva?; 
 
Deus enviou Jesus à cruz para derramar seu sangue/“Espírito Santo” e dar 
condições de efetivação do desejo de Deus de converter todos os ímpios e 
lhes dar vida.  
 
O sangue de Jesus é o único recurso que pode tirar o pecado do mundo. 

 

 JOÃO 3:17 Porque Deus enviou o seu Filho ao “mundo,” não para que 

condenasse o “mundo”, mas para que o “mundo” fosse salvo por ele; 

 
O Senhor Jesus veio, derramou seu sangue para que “o mundo fosse 

salvo por Ele”.  
 
Jesus morreu por todos os serão salvos e por todos os que serão 

condenados, ou seja, Jesus morreu pelo mundo todo. 
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Está incluso no termo “MUNDO” aqueles que não serão salvos. Não por 

limitação no poder do sangue de Jesus, mas porque muitos REJEITAM o 
sacrifício salvador de Jesus... 

 

 JOÃO 3:19 E a condenação é esta: Que a luz veio ao “mundo”, e os homens 

amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más; 

 

Idem... 

 
Alguns teóricos da bíblia tentam diminuir o sacrifício de 

Jesus ao ensinarem que Jesus teria morrido apenas por pessoas 
eleitas para serem salvas, e não por todo o mundo.  

 
Fundaram uma heresia dizendo que o sangue de Jesus é 

limitado, teria poder justificador limitado. Para tais teóricos 
da bíblia o sangue de Jesus seria, apenas, para os que serão 
salvos. 

 

A seguir trataremos de alguns versículos, por eles, usados 

de forma destorcida, na tentativa atestar uma existência de 

limitação no poder remidor do sangue de Jesus. 

50. HÁ FUNDAMENTO BÍBLICO PARA LIMITAÇÃO NO PODER DO 
SANGUE DE JESUS? 

Resposta: Não existe um único versículo afirmando que existe 

limitação no poder expiatório do sangue de Jesus.  

 

Mesmo assim, alguns teólogos inventaram as heresias de 

existências de limitações no poder remidor do sangue de Jesus, 

ou limitação no derramar do Espírito Santo, ou limitação na 

eleição para salvação, ou limitação na concessão da fé para 

salvação... 

Como é conhecido, qualquer assunto bíblico deve ser analisado pelo contexto, 

e, também, com o apoio de outros versículos, e se necessário até mesmo da bíblia 

inteira. 

 
Pois bem, existem muitos versículos ensinando que o 

sacrifício DO CORDEIRO DE DEUS TIRA O PECADO DO MUNDO TODO.  
 
Eis alguns versículos os quais tem recebido discernimentos 

distorcidos na tentativa de comprovar uma possível limitação no 
poder do sangue de Jesus: 

 

 ROMANOS 8:32 Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o 

entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas?; 
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Analisando esse versículo podemos entender, de duas formas: Que o 

termo “por todos nós”, se refere apenas aos salvos, ou que “por todos 
nós” se refere ao mundo inteiro.  

 
Devemos ficar com o discernimento de que “por todos nós” se refere 

ao mundo inteiro, POIS EXISTEM MUITOS VERSÍCULOS DIZENDO QUE A MORTE DE 
JESUS, O SACRIFÍCIO DO CORDEIRO DE DEUS, é por todo o mundo. 

 

Além do mais, se entendermos que o fragmento bíblico: “por todos 

nós”, se refere aos salvos não há contradição nisto, posto que, Jesus 
morreu pelos salvos. No entanto, não podemos, como base neste versículo, 
ter um discernimento reducionista para achar que Jesus não morreu pelos 
não salvos, porque há muitos versículos ensinando que Jesus morreu por 
todos os homens que vem ao mundo. 

 
Este versículo NADA FALOU DE NÃO SALVOS, E, COMO SABEMOS, NÃO 

PODEMOS USAR ALGO QUE A PALAVRA DE DEUS FALOU PARA ENTENDER O QUE ELA 
NÃO FALOU, NO VERSÍCULO EM ANÁLISE, E NEM EM OUTRO VERSÍCULO.  

 

 EFÉSIOS 5:25... Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela; 

 
NÃO há algo novo neste versículo É verdade que Jesus amou a igreja 

e se entregou por ELA.  
 
Agora esse versículo nada falou daqueles que não pertencem à igreja, 

nada disse daqueles que não estão no corpo de Cristo.  
 
Não podemos ir além da letra e acrescentar o que ela nada esteja 

falando. 
 
Muito embora esse versículo esteja falando que Jesus se entregou 

pela igreja, também devemos lembrar que há muitas referências dizendo que 
Jesus foi sacrificado pelo mundo todo, portanto, Jesus se entregou pelo 
mundo inteiro e não somente pela igreja.  

 
Deste modo, é verdade que Jesus se entregou pela igreja, e também é 

verdade que o mundo todo poderia ser salvo se quisesse, pois Jesus se 
entregou pelo mundo inteiro. Ele derramou seu sangue pelos pecados do 
mundo inteiro.278 

 
Assim sendo, não é verdade que Jesus tenha morrido apenas PELA 

IGREJA, mas por todos os salvos entre os quais muitos viveram séculos e 
milênios antes da existência da igreja, E TAMBÉM PELOS QUE NÃO SERÃO 
SALVOS.  

 
A igreja é coparticipante, coerdeira279 do corpo de Cristo, ela não 

é todo o corpo de Cristo, mas parte do corpo vivo de Jesus. Ela é 
participante do povo remido no sague do Cordeiro de Deus.  

 

                                                           
278 I JOÃO 2:2 Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e “não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o 

mundo”. 
 
279 ROMANOS 8:17 E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus, e co-herdeiros de Cristo:... 
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JESUS morreu pela igreja, pelos salvos alguns dos quais viveram antes 
da igreja existir, e, também, morreu pelos que não serão salvos, É O QUE 

DIZ A BÍBLIA.280 

 
 JOÃO 10:11 Eu sou o bom Pastor; o bom Pastor dá a sua vida pelas ovelhas; 

 
É VERDADE que Jesus morreu pelas suas ovelhas. Vale aqui a mesma observação 
acima a respeita de Cristo ter morrido pela igreja, E TAMBÉM PELOS QUE 
NÃO SÃO DA IGREJA.  
 

Lembrando que para ser ovelha de Cristo basta o homem aceitar a fé 
em Cristo e “serás salvo tu e tua casa”.  

 
Reforçamos QUE NÃO PODEMOS ENTENDER A BÍBLIA INDO ALÉM DO CONJUNTO 

TODO DA BÍBLIA.  
 
O versículo acima é uma verdade. Porém não é base para pregar que 

Jesus não morreu pelo restante do MUNDO, posto que, a bíblia claramente 
afirma que Jesus morreu por todos os homens do mundo inteiro. 

 

 ATOS 20:28 Olhai, pois, por vós, e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo 

vos constituiu bispos, para apascentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com 

seu próprio sangue; 

 
Idem... 

 

 MATEUS 1:21 E dará à luz um filho e chamarás o seu nome JESUS; porque ele 

salvará o seu povo dos seus pecados. 
 

Este versículo NÃO FEZ NENHUMA ALUSÃO AOS QUE NÃO É POVO DE DEUS. 
 
Não podemos ir além do que ele está afirmando, para apoiar uma 

inexistente limitação no poder expiatório do sangue de Jesus, para quem 
não será salvo. 

 
É uma verdade bíblica que Jesus morreu pelo seu povo. O seu povo é 

todo aquele que vive da promessa de Deus, e não somente os judeus. 281 

 
Acrescentamos que ser povo do Senhor é fazer a vontade do Pai, é 

crer no filho e Deus lhe dará o “poder” para ser um filho de Deus, ser 
povo de Deus...282  

 
Alguns acham que há limitação no poder expiatório de Jesus, porém 

tais pessoas estão totalmente erradas, estão pregando heresias, e 
defendendo coisas que a bíblia não ensina.  

 

                                                           
280 ROMANOS 5:6 Porque Cristo,..., morreu a seu tempo pelos ímpios. 

281 LEIA NOSSO TRABALHO PARA MAIS DETALHES SOBRE: “O CORPO DE CRISTO E O POVO DO SENHOR E 
SOMENTE UM”.  
 
282 JOÃO 1:12 Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crêem 

no seu nome. 
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Os versículos que alguns usam para dizer que o poder do sangue de 
Jesus é limitado não dá sustentação para tal afirmação em si mesma. 
Além disso, existem muitos versículos explicando que o sangue de Jesus 
foi derramando pelo mundo inteiro.  

 
A sagrada escritura fala de um filho que foi dado de “tal maneira 

para salvar o mundo”, fala de boas novas para o mundo todo, e não 
apenas para parte deste mundo.  

 
Não existe um único versículo ensinando que há limitação no poder 

expiatório de Jesus.  
 
Os versículos usados por alguns, e apresentados nesse tópico, para 

tentarem firma uma limitação no poder expiatório do sangue de Jesus, 
não são suficientes para embasar um entendimento de limitação no poder 
remidor do sangue de Jesus, não existe limitação no projeto de 
salvação. 

 

Resumindo esse tópico: O PODER DO SANGUE DE JESUS É UM PREÇO 

DE REDENÇÃO PARA TODOS OS HOMENS QUE VEM AO MUNDO. 

  

Por isso também entendemos que a “FÉ salvadora” está 

acessível a todos que quiserem ter “fé”. Visto que sem fé no 

sacrifício de Jesus, no sangue de Jesus, não há como o homem ser 

justificado de seus pecados, porque sem fé, sem o espírito de 

fé, é impossível haver salvação. Pelo mesmo motivo afirmamos que 

a eleição para salvação é para todos.  

 

Seria uma contradição dizer que DEUS quer salvar a todos, e 

ao mesmo tempo, dizer que o sangue/O ESPÍRITO SANTO DE JESUS, o 

único meio de salvar, NÃO SERIA PARA TODOS.  

 

Por igual motivo é incorreto dizer que DEUS não dar a fé 
salvadora a todos. Pois, sem fé no sacrifício de Jesus não há 

como alguém tomar posse da salvação existente no sangue de Jesus. 

 

No próximo item falaremos sobre mais um erro teológico. As 

sobre as distorções sobre a segurança da salvação dos servos. 

 

51. SEGURANÇA DA SALVAÇÃO SIGNIFICARIA: SALVO, SALVO 
PARA SEMPRE? 

RESPOSTA: NÃO. Não existe base bíblica suficiente para dizer que 

alguém uma vez salvo esteja salvo para sempre, sem anularmos 

outros versículos os quais comprovam que o homem pode perder a 

comunhão com Deus. 
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Meditando na palavra de Deus fica perceptível que a salvação 

é um processo que pode ser interrompido pelo homem, antes da 

consumação, antes do homem receber a coroa da vida, das mãos do 

Senhor. 

 A própria palavra fala muitas vezes em “ser fiel até a morte 

e dar-te-ei a coroa da vida”. E se o homem não for fiel até a 

morte? Estar implícito que o infiel não terá a cora da vida... 

Não existe, na bíblia, fundamento suficiente para a 

invencionice teológica a qual prega: “Uma vez salvo, salvo para 

sempre”.  

Exemplo maior de comunhão com Deus é vista nos anjos antes 

de caírem. Um terço dos anjos caiu juntamente com o dragão, foram 

transformados em demônios.  

Eles viviam em comunhão com Deus e perderam a gloria de Deus. 

Portanto, mesmo quem está no céu poderá vir a perder a comunhão 

com Deus, como foi o caso dos anjos-demônios.  

Então, o que dizer dos humanos que ainda nem chegaram ao 

reino de Deus, se até aqueles que lá estavam puderam perder a 

comunhão com Deus?  

Certamente que o processo de salvação de uma pessoa pode ser 

abortado antes de tomar posse da coroa da vida.  

O crente poderá vir a parar a beira do caminho, poderá vir 

a desistir da fé, poderá vir a retroceder .... Tendo como 

consequência perder a salvação que recebeu quando aceitou a fé, 

e possibilitou ser batizado com o Espírito Santo. 

Direta e indiretamente muitos versículos demonstram que um 

servo poderá vir a abandonar o processo de salvação, poderá vir 

a abandonar “o caminhar com Cristo”.  

Aceitamos a salvação por livre-arbítrio. Por decisão pessoal 

decidimos aceitar a pregação da fé em Jesus. Porém, não perdemos 

a condição de livres para decidir o que queremos fazer das nossas 

vidas, por isso poderemos rejeitar e abandonar a vida aos pés de 

Jesus.  

A salvação antes de ser consumada é um processo onde o servo 

aceita ser guiado pelo Espírito Santo. Tanto é um processo que a 

bíblia ensina: “Ser fiel até a morte”, “suportar a tentação” para podermos 



ELEIÇÃO, PREDESTINAÇÃO, GRAÇA, FÉ, TOTAL DEPRAVAÇÃO ETC. 

 

359 
ARQUIVO: ESTUDANDO A ELEIÇÃO  A PREDESTINAÇÃO E OUTROS ASSUNTOS 

PÁGINA: WWW.REVELACAODABIBLIA.COM.BR E-MAIL: REVELACAODABIBLIA@GMAIL.COM 

Cópia de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 13:02:02. 

receber a coroa da vida.283 Claro e implícito está que se não 

formos fiéis, se não suportamos a provação, até a morte, NÃO 

HAVERÁ COMO RECEBER A COROA DA VIDA.  

Se alguém largar a fidelidade, “a fé”, em Jesus, será uma 

pessoa sem fé, portanto não haverá coroa a receber.  

Se a salvação fosse apenas um ATO instantâneo, ENTÃO uma vez 

salvo, a pessoa estaria salva para sempre. Neste caso, depois de 

aceitar a Jesus, teríamos que partir imediatamente para a 

eternidade, pois quem ainda está no mundo continua sujeito a 

pecar, e a receber o salário do pecado, a receber a morte.  

Como sabemos continuamos no mundo, e continuamos volta-e-

meia, pecando, pois todos pecam, é o que diz a bíblia. 

A salvação é processo, é caminhar com Cristo. Como tal, por 

ser um processo, ele poderá ser interrompido, PELO HOMEM. 

A segurança que temos é quanto aos atos fieis de Deus. Quanto 

à parte de Deus, em querer salvar a todos, NÃO HÁ MUDANÇA NEM 

SOMBRA DE VARIAÇÃO. Porque Deus é fiel e imutável.  

Quando ocorre um rompimento da aliança de salvação na vida 

de uma pessoa é sempre por INFIDELIDADE, FALHA, inconstância DO 

HOMEM, pois o homem é um ser inconstante e falho.  

A bíblia demonstra que o crente poderá vir a abandonar a 

congregação, abandonar a fé, naufragar na fé, reedificar a velha 

vida, rejeitar a Cristo, olhar e retornar para a velha vida, a 

qualquer momento, pois continuamos com livre-arbítrio para 

decidir o que queremos... 

NÃO EXISTE na bíblia, o ensino que prega uma vez salvo, salvo 

para sempre. Pelo contrário, DEVEMOS SEMPRE ANDAR VIGILANTE PARA 

NÃO PERDEMOS A COROA DA VIDA QUE NOS ESTÁ PROPOSTA. 

Salvação é um caminhar com Cristo. Quem caminha pode voltar 

do caminho, pode parar a beira do caminho, não mais querer andar 

naquele caminho...  

                                                           
283 NECESSITAMOS SER FIÉIS E SUPORTAR A PROVAÇÃO, PARA PODERMOS RECEBER A COROA DA VIDA. 

 APOCALIPSE 2:10... Sê fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida; 

 TIAGO 1:12 Bem-aventurado o homem que suporta a tentação; porque, quando for provado, receberá a 

coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. 
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Essas possiblidades demonstram que alguém pode não alcançar 

o fim do caminho, pode não chegar ao destino para onde estava 

indo, pode não chegar à “terra celestial” prometida por Deus. 

A história da saída do povo israelita do Egito retrata 

‘profeticamente’ a possibilidade de perda da salvação. Ali, 

milhares saíram para a terra prometida, guiados pela coluna de 

fogo e pela nuvem. No entanto, dos adultos, apenas dois, Josué e 

Calebe, entraram na terra que manava leite e mel. Os milhares 

restantes morreram pelo caminho sem terem entrado na terra 

abençoada.  

Se uma vez salvo do mundo, salvo do Egito, fosse garantia de 

chegar à terra prometida, todos os israelitas que saíram do Egito 

teriam chegado a Canaã. Ninguém teria morrido durante a caminhada 

para a terra prometida.  

A caminhada do povo israelita, após passarem o sangue nos 

umbrais da porta, na pascoa, é uma profecia a respeito da igreja, 

tipo do povo de Deus, que sai do mundo, a partir da aceitação do 

sangue do cordeiro de Deus, e parte para um reino celestial.  

Lá depois de passarem o mar houve uma grande mortandade de 

servos durante quarenta anos, durante toda a caminhada no deserto 

rum a terra prometida.284  

Hoje, infelizmente, também muitos morrem antes da conclusão 

da carreira da fé, antes de tomarem posse da coroa da vida eterna.  

Muitos iniciam a caminhada pelo caminho que “vem ao Pai”, e 

morrem espiritualmente antes de chegarem a receber a coroa da 

vida das mãos do Senhor.  

O homem naturalmente pode ser infiel e duro de coração, por 

isso, tendente a deixar a Deus.285 

FUNDAMENTO BÍBLICO DEMONSTRANDO QUE SALVAÇÃO É UM PROCESSO, É UM 

CAMINHAR DE FÉ EM FÉ, PELO CAMINHO DA VIDA: 

 APOCALIPSE 2:10... “Sê fiel até à morte”, e dar-te-ei a coroa da vida; 

                                                           
284 HEBREUS 3:17-19 Mas com quem se indignou por quarenta anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos 

caíram no deserto? 18 E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? 19 E 

vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. 
 
285 HEBREUS 3:12 Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do 

Deus vivo. 
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Se alguém deixar de ser fiel, se deixar de andar por fé em Jesus, NÃO 

RECEBERÁ A COROA DA VIDA.  

 

 EZEQUIEL 18:24 Mas, desviando-se o justo da sua justiça, e 

cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, 

porventura viverá? De todas as justiças que tiver feito não se fará memória; 

na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que 

pecou, neles morrerá; 26 Desviando-se o justo da sua 

justiça, e cometendo iniquidade, morrerá por ela; na iniquidade, que 

cometeu, morrerá; 

 

Aqui, o Senhor não deixa dúvida que alguém pode perder a salvação. 

O justo pode vir a perder a justificação que recebeu, ao desviar do 

caminho de justiça que vinha vivendo. 

 

Observe que o Senhor de forma didática ensina que o Justo poderá 

se DESVIAR. Ele diz: Se desviar “o justo da sua justiça”, pelo pecado que 

pecou MORRERÁ.  

 

O Senhor com esse versículo, claramente, fala que o justo poderá 

vir a desviar do caminho de vida que vinha andando.  

 

Portanto, não existe uma vez salvo, salvo para sempre.  
 

Salvação é ANDAR com Cristo até receber a coroa da vida. 

 

 EZEQUIEL 33:18 Desviando-se o justo da sua justiça, e praticando 

iniquidade, morrerá nela; 

 

“Praticando iniquidade”: O salvo poderá vir a perder a salvação por 

voltar a viver, rotineiramente, em INIQUIDADE. O TERMO “PRATICAR A 

INIQUIDADE” fala de uma vida “cometendo/praticando” pecados de forma 

reiterada, continuada... 

 

Viver em iniquidade é o “recair”, citado em HEBREUS 6:6, não é o 

ato de cair algumas vezes em pecado, e se arrepender. O “recair” é passar 

a viver diuturnamente, reiteradamente, pecando, praticando iniquidade. 
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O praticante de iniquidade é aquele que tem o pecado como forma de 

vida, é o pecador contumaz.  

 

Praticar a iniquidade não se trata de simplesmente pecar, posto 

que, todos pecam. Todos falham, mas não pecam, rotineiramente, não vivem 

“praticando” o pecado como modo de vida.  

 

 HEBREUS 10:25-27 Não deixando a nossa congregação, como é costume 

de alguns ,...26 Porque, se pecarmos voluntariamente, depois de termos 

recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos 

pecados, 27 Mas uma certa expectação horrível de juízo, e ardor de fogo, 

que há de devorar os adversários; 

 

 APOCALIPSE 2:4 Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro 

amor; 

 

 APOCALIPSE 3:11 Eis que venho sem demora; guarda o que tens, para que 

ninguém tome a tua coroa; 
 

 JOÃO 10:27-29 As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas 

me seguem; 28 E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e 

ninguém as arrebatará da minha mão. 29 Meu Pai, que, mas deu, é 

maior do que todos; e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai; 

O “nunca hão de perecer” fala de uma salvação, que uma vez consumada, 

estaremos para sempre com Jesus. O risco é anterior à consumação da 

salvação. Temos que morrer salvos. 

A garantia é que ninguém pode arrebata-las da mão do Pai, estar nos 

garantindo o livramento de ação de terceiros, estar nos garantindo 

segurança contra eventual ação do inimigo, principalmente depois de 

concluso o processo, de pois de termos comunhão eterna com Deus.  

Evidente que uma pessoa, por ser livre, por ter livre-arbítrio, poderá 

vir a sair, voluntariamente, das mãos do Senhor, pois ninguém é 

aprisionando nas mãos do Senhor.  
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 HEBREUS 3:6 Mas Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa; a qual casa 

somos nós, ”se tão somente” conservarmos firme a confiança e a 

glória da esperança até ao fim. 

O termo ”SE TÃO SOMENTE” demonstra de forma claríssima que não existe 

uma vez salvo, salvo para sempre, demonstra uma condição para efetivação 

da salvação.  

O termo ”se tão somente” coloca a segurança da salvação debaixo de uma vida 

de fé até a morte, “até ao fim da vida no corpo”, até alcançarmos a gloria 

do reino vindouro. “Se” e “tão somente” coloca a garantia, a segurança 

de salvação condicionada a “conservarmos firme a confiança e a 

glória da esperança até ao fim. ” Evidente que se não 

conservarmos firme a confiança, se desistirmos da esperança, 

de salvação NÃO ALCANÇAREMOS O REINO CELESTIAL. 

A seguir repassaremos outros grandes erros teológicos, frente à 

bíblia. São heresias persistentes no meio cristão, algumas já 

desmentidas E refutadas anteriormente... 
 

52. QUAIS OS MAIORES ERROS TEOLÓGICOS ENCONTRADOS 
ATUALMENTE? 

 

RESPOSTA: Todas as teses defendidas nos CINCO PONTOS do acróstico 
calvinista chamado de TULIP.286  
 

Também, quatro dos cinco pontos do arminianismo,287 estão sem 
fundamento bíblico verdadeiro.  

                                                           
286 O acróstico “TULIP” é o uso da primeira letra em inglês das principais TEORIAS racionais 
do calvinismo.  
 
287 Na verdade, na verdade as teses de Calvino e de Armínio é angu da mesma panela. O único 
ponto defendido pelos seguidores de Jacob Armínio que é diferente das teses calvinistas é 
a questão da possibilidade de um crente cair e tornar a se arrepender. No mais todas as 
outras teses do arminianismo se igualam ao calvinismo.  
 

Dizemos que Jacob Arminius era com certeza um seguidor de Calvino, e que pregava as 
mesmas heresias calvinistas, com pequeno jogo de palavras diferenciadas.  

 
Pelo resultado final, pela essência, o ensino de Armínio é igual ao de Calvino e o de 

Calvino igual ao de Armínio.  
 
Quanto à segurança dos santos, embora na teoria o calvinismo seja diametralmente 

oposto ao arminianismo, na prática se iguala ao arminianismo. Pois, muitos crentes 
calvinistas se desviam da fé, e depois retorna para a caminhada da fé. Portanto, mesmo 
pregando que eleitos não perdem salvação, eles veem constantemente seus “eleitos” perdendo 
e recuperando a salvação.  
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RESUMO DOS ENSINOS DO ACRÓSTICO FAMOSO CHAMADO TULIP 
calvinista, com algumas ponderações sobre as teses 
arminianas correlacionadas: 

 

‘T’ de Total depravity – depravação total do homem. Desde o 
ventre materno já teríamos pecados, e por isso teríamos 
nascidos com pecado. Todos os humanos já teriam nascido 
totalmente mortos. Por estarmos mortos não teríamos como 
escolher e aceitar a salvação. Não teríamos livre-arbítrio 
para escolher o caminho da vida, ou da morte.  

 
Por esse ensino teríamos herdado o PRÓPRIO PECADO DE ADÃO. 

 

Este entendimento racional está contra a bíblia porque não há transmissão 

hereditária de pecados. Essa visão de total depravação está fundada num erro 

teológico criado por um bispo da igreja secular no II / III séculos da era cristã. 

 

A retransmissão do tal pecado de Adão que o homem teria herdado não 

existe, na bíblia. 

  

Herança de pecados não existe na bíblia. NÃO HÁ TRANSMISSÃO 

BIOLÓGICA/CARNAL DE COISAS LIGADAS AO ESPÍRITO DO HOMEM.  

 

Os arminianos também são defensores da total depravação tanto quanto os 

calvinistas, e INCOERENTEMENTE, são defensores da existência do livre-

arbítrio. A incoerência arminiana se deve ao fato da tese da total depravação ser 

um ensino de morte “total”, o que levaria a inexistência de livre-arbítrio. 

 

Se alguém está totalmente depravado, totalmente morto ENTÃO NÃO 

EXISTIRIA LIVRE-ARBÍTRIO. Tendo em vista que alguém totalmente morto 

NÃO TEM LIVRE-ARBÍTRIO NENHUM. Alguém totalmente morto não pode 

escolher fazer coisa alguma. Não poderia pecar, pois pecado é fruto de 

desobediência voluntária. Quem não tem “vontade livre” não pode fazer coisa 

alguma: não pode aceitar a Jesus, não pode desobedecer a Jesus, não poderia 

escolher fazer o bem, NEM praticar desobediências... Pois é: Ou o homem estar 

                                                           
 
Quando um calvinista perdido retorna para a igreja ninguém o enxota considerando-o um 

“não eleito” por ter se desviado da fé que aceitara, tendo em vista que para o calvinismo 
uma vez salvo, salvo para sempre, e que um eleito não cairia...  

 
(Dizemos: Como todo o ensino de “Calvino” é igual ao de “Arminius”, se conclui que “Arminius” 
é igual a “Calvino” e vice-versa).  
 

Não é à-toa que o grande expoente arminiano John Wesley defende o ensino calvinista 
da total depravação, e consequentemente defende o ensino da inexistência de livre-arbítrio, 
em termos mais firme do que o próprio calvinismo fez.  

 
Igualmente, não é sem valor que Jacob Armínio achasse que estava pregando o ensino de 

Calvino, apenas de forma diferenciada. Esse fato, também, se entende porque por décadas 
ninguém se opôs de forma veemente ao que Armínio e seus seguidores pregavam. A cisão veio 
depois de uma convivência pacifica entre os seguidores de Armínio e de Calvino, o cisma 
ocorreu só no sínodo de DORT, 1618/1619. 
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totalmente morto, totalmente depravado, e não teria livre-arbítrio para fazer nem 

bem nem males, ou o homem tem livre-arbítrio para escolher fazer o bem e o mal, 

por não estar totalmente morto. 

 

A tese herética da total depravação, teoria da retransmissão do pecado de 

Adão para toda a humanidade, é uma heresia criada por um bispo da igreja 

secular, e rebatizada no meio protestante.  

 

‘U’ de Uncondicional election – Eleição incondicional de 
alguns para salvação e eleição incondicional de outros para 
a condenação ao lago de fogo, apenas porque Deus é soberano; 

 

Este ensino está contrário a muitos ensinos da bíblia.  

 

Trata-se de uma heresia racional. Visto que, NÃO EXISTE NA BÍBLIA 

UMA ELEIÇÃO PARA A MORTE ETERNA.  

 

NÃO EXISTE ACEPÇÃO DE PESSOAS NO PROJETO DE SALVAÇÃO. 

 

NÃO EXISTE ENGANO OU MENTIRA EM DEUS – O senhor quer salvar 

a todos é o que ensina a bíblia.  

 

NÃO EXISTE CRUELDADE E MALIGNIDADE EM DEUS. 

 

Lembrando que a eleição incondicional pregada pelos calvinistas é uma 

eleição com acepção de pessoas e isso não existe na bíblia. 

 

Embora digam que a eleição é incondicional, como ensina a bíblia, os 

calvinistas se afastam da bíblia ao ensinarem que APENAS ALGUNS SERÃO 

ELEITOS PARA A VIDA, E OUTROS SÃO ELEITOS PARA A MORTE 

ETERNA. Portanto, não existe, na bíblia, uma eleição no molde pregado pelo 

calvinismo. 

 

Os arminianos, quanto à eleição, se afastaram da bíblia, por atribuir o pré-

requisito de “fé” para poder receber a eleição para salvação. Para os arminianos, 

somente seriam eleitos para salvação, quem tem fé em Jesus. O que resulta na 

mesma acepção de pessoa pregada pelo calvinismo. Portanto, não existe, na 

bíblia, uma eleição segundo o modelo pregado pelo arminianismo – eleição para 

salvação somente para quem tem/terá fé em Jesus. 

 

Tanto calvinistas como arminianos erram, se afastaram da 
bíblia, por não terem alcançado que a eleição para salvação 
é uma eleição geral, sem acepção de pessoas, e sem pré-
requisito, respectivamente. 

 
‘L’ de limited Atonement – Expiação do sangue de Jesus seria 

somente para os eleitos para salvação. O sangue do cordeiro 
de Deus não seria para resgate de todo o mundo; 

 

A heresia teológica a qual ensina que o sangue de Jesus foi derramado 

apenas para alguns eleitos NÃO É ENCONTRADA NA BÍBLIA.  
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Esse ensino humano diminui a importância, e o alcance, do sacrifício de 

Jesus, para salvação de todo o mundo. 

 

A bíblia claramente diz que o sangue de Jesus foi derramado por todos os 

homens do mundo.  

 

 É um erro achar que o sangue expiatório de Jesus teria sido derramado 

apenas para algumas pessoas eleitas, com acepção de pessoas.  

 

O fato bíblico é que o sangue de Jesus foi jorrado por todos. Jesus derramou 

o seu sangue pelos que serão justificados e pelos que não serão justificados. 

Quem não será justificado é porque não quis ser justificado. 

 

O sacrifício do cordeiro de Deus é para todos os humanos, que veem ao 

mundo.  

 

Nem todos serão alcançados porque as pessoas, usando do livre-arbítrio, 

rejeitam o sacrifício de Jesus.  

 

O problema da não efetivação da salvação de todos, está no homem, um ser 

limitado, e não no poder ilimitado do sangue de Jesus, sangue do cordeiro de 

Deus que tira o PECADO DO MUNDO. 

 

Não foi o sangue de Jesus que deixou de ser jorrado por todos os humanos. 

O fato é que muitos não aceitam o sangue de Jesus, e por livre escolha não são 

alcançados pelo sangue de Jesus, para ter a vida eterna.  

 

A deficiência, a limitação é sempre do homem. Não existe limitação no poder 

remidor do sangue de Jesus.  

 

QUANTO OS ARMINIANOS: Embora digam que o poder expiador do 

sangue de Jesus é ilimitado, acabam por limitá-lo, pelo resultado acabam caindo 

no mesmo erro do calvinismo ...  

 

A limitação arminiana é mais sutil. Ela está na heresia de uma eleição por 

causa da fé. Quando pregam que o sangue é ilimitado somente para os eleitos por 

causa da fé, acabam por ensinar uma limitação no poder salvador do sangue de 

Jesus.  

 

A limitação arminiana está no fato de restringir o poder do sangue de Jesus 

aos que têm fé, aos que foram eleitos por causa da fé. Nisto também se igualam, 

indiretamente, pelo resultado, aos calvinistas. Ambos fazem limitação no poder 

do sangue de Jesus ao fazerem acepção de pessoas para salvação. 

 

Ambos, calvinistas e arminianos, acabam por atribuir fracasso no poder 

expiador do sangue de Jesus, porque não poderia salvar a todos os humanos.  

 

No entanto, o Sangue de Jesus é 100% vitorioso independente do quantitativo 

de salvos.  
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A derrota dos não salvos se deve a decisão livre de quem não quis ser salvo, 

e não por uma limitação, ou uma deficiência, no poder expiador do sangue de 

Jesus.  

 

QUEM “BEBEU” o sangue de Jesus, quem comeu a carne de Jesus receberá 

a vida eterna é o que afirma o cordeiro de Deus. Não há fracasso em Jesus.  

 

Quem não bebeu o sangue de Jesus não bebeu porque não quis. Tal pessoa 

ficou sem o sangue, sem a vida eterna de Jesus, porque não quis beber, não 

aceitou a ação do sangue remidor em sua vida. A limitação foi imposta pela 

decisão do homem e não por deficiência do sangue de Jesus.  

 

Haveria limitação no poder do ESPÍRITO SANTO? (Não). O Espírito santo 

é um com Deus Pai e é um com Deus filho,288 sendo Deus não há como achar 

que ação DELE é limitado. Pois bem, o sangue de Jesus é o seu Espírito santo. 

 
‘I’ de Irresistible Grace - o homem seria levado ao céu, ou 

ao lançado no lago de fogo, por força soberana de Deus, sem 
participação alguma do homem.  

 
Segundo eles, quando Deus elege alguém para salvação, 

essa pessoa não teria como deixar de ser salva. A salvação 
seria por força mesmo que tal pessoa não queira ser salva.  

 
Por outro lado, isso resulta que se uma pessoa for 

“eleita para o lago de fogo”, também, não haveria como ser 
salva.  

 
Por esse ensino herege, um eleito para o lago de fogo 

mesmo que creia em Jesus não alcançaria a salvação, por não 
ser alvo da graça irresistível.  

 
Ainda mais, pregam que os excluídos da eleição para a 

salvação SÃO IMPEDIDOS POR DEUS DE CREREM EM JESUS; 
 

Ensinar que Deus salva pela força irresistível está totalmente contra as 

sagradas escrituras, principalmente, porque a bíblia ensina que Deus permitiu 

ao homem resistir à operação do Espírito santo. Também, porque a palavra 

ensina que Deus, no processo de salvação, age convencendo pelo Espírito Santo 

e não por força irresistível.  

 

Some-se a isso o fato de não existir, na bíblia, uma eleição fatalista para 

o lago de fogo, nem uma eleição determinista para a salvação forçada de um 

eleito. 

 

A própria existência do pecado e da lei são demonstrações da real 

possibilidade de o homem resistir atender a vontade de Deus. 

 

                                                           
288 I JOÃO 5:7 Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, e o Espírito Santo; e estes três são um. 
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A resistência do homem é vista de muitas formas. Um exemplo é não 

querer aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador. Outro exemplo ocorre 

quando uma pessoa depois de aceitar a Jesus, vem a desiste da caminhada para 

a vida eterna. Portanto, não existe nem a graça, nem a “desgraça” irresistível, 

pregado pelos calvinistas. 

 

QUANTO AOS ARMINIANOS: aqui o erro dos arminianos se deve mais 

ao conceito de uma eleição por causa da fé. Essa teoria contaminou o restante 

do ensino deles. Pois, quem não teve fé para ser eleito, não tem eleição para 

salvação, não tem graça para resistir, pouco importaria se resiste a Deus ou não 

resiste. Pois, de qualquer forma um não eleito para salvação, um sem fé em 

Jesus, já estaria condenado por ausência de fé e de eleição. 

 

Agora se para eles a resistência estiver em receber a fé para poder ser 

eleito para salvação então a resistência SERIA à fé, e não uma resistência à 

graça, mas que teria o mesmo resultado de ficar sem a fé e consequentemente 

ficar sem eleição, segundo a tese racional deles. 

  

Agora se a resistência que os arminianos estão defendendo é uma 

oposição à eleição da graça que poderia ser resistida por todos os humanos, 

então, essa resistência, faz inútil a teoria da eleição por causa da fé, pois eleitos 

e não eleitos estariam resistindo à graça antes mesmo de serem eleitos para a 

salvação. 

 

De acordo com a bíblia, DIZEMOS que todos os homens foram eleitos 

para a salvação. 

 

Dizemos que todos têm livre-arbítrio para aceitar a Jesus, o Senhor da 

graça, e têm livre-arbítrio para resistirem diretamente receber a fé.  

 

O homem pode indiretamente, resistirem tomar posse da graça. Posto que, 

sem a fé em Jesus não há como entrar na graça salvadora ofertada por Jesus. 
 
‘P’ de Perseverance of the Saints – Perseverança dos santos. 

Em resumo, para os calvinistas, UMA VEZ salvo, salvo para 
sempre. Os eleitos para salvação não poderiam jamais perder 
a salvação. 

 
Isso é um erro estratosférico dos calvinistas que levam muitos cristãos a 

viverem irresponsavelmente PECANDO, achando que não perderão a salvação.  

 

A salvação pode ser perdida, abortada é o que diz a bíblia.  

 

Somente não haveria possibilidade de perda da salvação em duas situações: 

  

 Se o homem uma vez salvo não mais cometesse pecado, ou;  

 

 Se uma vez salvo fossemos imediatamente recolhidos para a 

eternidade, antes de pecarmos novamente...  
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Como todos estão cientes, nem um nem o outro fato, acima citados, 

ocorrem. Poucos são os que aceitam a Jesus e morrem imediatamente, e 

nenhum crente deixar de ser pecador. 

 

É fato e é bíblico que todos nós pecamos, e o salário do pecado é a morte, 

é o que diz a bíblia. Então todos uma vez salvo poderá vir a morrer, somente não 

morremos por causa da misericórdia contínua do Senhor. Ele se compadece 

continuamente dos seus servos. 

 

A bíblia diz que alguns pecados sequer têm perdão, como é o caso do 

pecado contra o Espírito Santo. Então se um salvo cometer um pecado contra o 

Espírito Santo, a palavra do Senhor irá se cumprir, e o salvo deixará de estar 

salvo, para estar condenado. 

 

A palavra, em Apocalipse 22:18-19, diz que Deus riscará o nome do livro 

da vida, daqueles que retirarem palavra da profecia do livro de apocalipse. Isso 

deixa claro que o crente poderá perder a salvação. 

 

Também é fato que aceitamos a salvação, e continuamos neste mundo, 

portanto passíveis de pecar, de abandonar o caminho da salvação.  

 

A salvação é uma sucessão de atos de fé, é um caminhar com Cristo.  

 

Quem está caminhando poderá vir a parar “a beira do caminho” sem ter 

chegado a seu objetivo, sem ter chegado até a comunhão eterna com Deus. 

 

Existem abundantes versículos demonstrando que o homem poderá vir a 

desistir da salvação. E também poderá vir a retomar a caminhada com o Senhor 

e Salvador, como é tipificado na parábola do filho pródigo. 

 

A salvação depende da fidelidade da parte de Deus e isso é imutável. 

Inclusive quanto a dar ao homem uma salvação com participação do homem na 

aliança salvadora.  

 

No entanto, no tocante ao homem, a salvação depende que tal homem seja 

“fiel até a morte”. Como o homem pode vir a deixar de ser fiel, a sua salvação 

poderá ser abortada, antes de ser concretizada, em virtude das fragilidades 

volitivas do homem. 

 

A tese arminiana de perseverança da salvação encontra amparo bíblico. 

Porque um servo pode vir a se desviar e poderá vir a reconciliar. São expressivas 

as mensagens chamando os servos ao arrependimento, a reatar a comunhão com 

Deus. 

 

Os santos de hoje poderão estar caídos amanhã e vice-versa. Como diz a 

bíblia:  

 Quem acha que está de pé, olhe que não caia; 

 Se o justo cair sete vezes se levantará; 

 O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado; 
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 Se o justo deixar a sua justiça, “pela iniquidade que praticou 

MORRERÁ”; 

 Se dissermos que não temos pecados estamos mentindo... 

 Etc.  

 

No item seguinte rebateremos mais uma heresia. Agora 
trataremos do ataque que muitos calvinistas radicais têm feito 
à necessidade de termos uma vida de oração, como o Senhor nos 
manda fazer, na bíblia. 

53. DEUS POR SER SOBERANO NÃO ATENDE ORAÇÃO? 
DEVEMOS ORAR? 

RESPOSTA: Deus é o SOBERANO DEUS, mas mesmo sendo único em poder 

ATENDE SIM as orações dos servos. Por isso, devemos orar 

continuamente, é o que diz a palavra do Senhor. 

Deus nos manda orar. Por isso, devemos ora e sem interrupção, 

DEVEMOS ORAR SEMPRE.  

Todos os ensinos os quais pregam desnecessidade de oração 

estão errados, estão contrários ao que ensina a palavra de Deus.  

Um grande número de teólogos difusores da graça irresistível 

ensina, erradamente, que é desnecessária a ORAÇÃO.  

Pregam que DEUS, por ser soberano, somente FAZ O QUE ELE 

QUER fazer, E POR ISSO NÃO ATENDERIA A ORAÇÃO DO HOMEM.  

Ensinam o erro da abstinência de oração para tentar ratificar 

as distorções criadas acerca da soberania de Deus, e para 

defender uma inexistência de livre-arbítrio no homem. 

Esqueceram que Deus ao atender uma oração o faz porque 

soberanamente quer atender, e não por imposição de uma oração do 

homem. Ele atende porque o próprio Deus mandou orar e disse que 

ouvirá a oração de seu povo.  

Esqueceram os inúmeros testemunhos bíblicos289 demonstrando 

que Deus sempre ouviu a oração de seu povo. 

Muitos teólogos esqueceram que a bíblia ensina o dever de 

orarmos sem cessar.  

                                                           
289 PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE TESTEMUNHO LEIA NOSSO ESTUDO: “O QUE E UMA TESTEMUNHA” 
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Quem fala contra a necessidade de orarmos sempre está 

atropelando ensino básico da bíblia que manda levarmos a Deus as 

nossas necessidades através da oração.  

Deus é soberano independentemente de qualquer coisa. Não é 

necessário rasgar os ensinos bíblicos sobre a necessidade de 

oração para defenderem a existência da soberania de Deus.  

Deus criou seres com vida, e outros sem vida. Criou seres 

espirituais e também materiais. Criou seres eternos e também 

terrenos. Criou coisas visíveis e também invisíveis. 

Deus criou todas as possiblidades de existir: A ‘fé’, o 

louvor, a oração, a adoração, a idolatria, o maldito, o bem-dito, 

a comunhão, criou uma formiguinha e os grandes mamíferos... 

Criou seres “menores”, “frágeis”, “passageiros”, “mortais”, 

ou “sem vida”, ou “detestáveis”, NEM POR ISSO deixou de ser DEUS 

SOBERANO E TODO-PODEROSO.  

Alguém duvidaria que existe mais tecnologia divina numa 

formiga, ou num pequeno beija-flor, ou numa semente qualquer, do 

que em todos os grandes inventos tecnológicos humanos juntos? 

O Senhor é todo-poderoso em tudo que faz, é O soberanamente 

Deus.  

Não é o fato Dele atender a oração de um pobre pecador que 

isso iria desmerecer o poder absoluto de Deus.  

Quando Deus atende uma oração Ele está fazendo cumprir a sua 

soberana vontade, E NÃO APENAS A VONTADE DO HOMEM.  

O Senhor aceita a oração porque ela é um dos “TIPOS 

PROFÉTICOS DE JESUS”. 

A oração é um meio, um caminho que nos leva até Deus para 

recebermos Dele as bênçãos que necessitamos.290  

Portanto, falar contra a obrigação de orarmos é promover o 

enfraquecimento espiritual do povo de Deus, é negar ao povo do 

Senhor o socorro do soberano Deus.  

Negar que Deus ouve as nossas orações é desautorizar uma 

ordenança de Jesus – Ele mandou orarmos. 

                                                           
290 MATEUS 21:22 E, tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. 
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Jesus é o verdadeiro caminho, ou meio, de irmos até Deus. A 

oração aponta, profetiza sobre esse caminho, a oração aponta 

profeticamente para Jesus... 291 

ORAR e atender a oração são formas de fazer cumprir a 

profecia de existência de um projeto de comunhão entre Deus e o 

homem – o projeto é Jesus.292  

A oração também “profetiza” a respeito DO SACRIFÍCIO DA 

TARDE, a respeito do sacrifício de Jesus, e também “fala 

profeticamente” sobre o templo eterno onde teremos comunhão 

eterna com Deus – Jesus é o templo celestial, Jesus é a verdadeira 

“casa” de oração. 

O verdadeiro templo de oração é o Senhor Jesus, descrito no 

livro de apocalipse. Jesus é a casa de Deus para todos os povos. 

Jesus é o verdadeiro lugar de oração, é a casa de oração onde 

Deus ouve e atende o seu povo.293 

FUNDAMENTO BÍBLICO DEMONSTRANDO QUE DEUS OUVE/ATENDE as orações 

de seu povo, e NEM POR ISSO DEIXA DE SER O DEUS SOBERANO. 

 DEUS ATENDEU A ORAÇÃO DE: Elias. 
 

 I REIS 18:36-39 Sucedeu que, no momento de ser oferecido o sacrifício da 

tarde, o profeta Elias se aproximou, e disse: O SENHOR Deus de Abraão, 

de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu 

sou teu servo, e que conforme à tua palavra fiz todas estas coisas. 37 

Responde-me, SENHOR, responde-me, para que este povo conheça que tu 

és o SENHOR Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. 38 Então caiu 

                                                           
291 Para maiores detalhes sobre oração como tipo de Jesus, leia nosso trabalho com o 
título: “MEIOS DE GRAÇA”. 
 

292 FUNDAMENTO BÍBLICO DEMONSTRANDO O ELO ENTRE A ORAÇÃO E O SACRIFÍCIO DE JESUS, o nosso 

verdadeiro meio de TODAS AS GRAÇAS DE DEUS PARA NÓS: 

 SALMO 141:2 Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam 

como o sacrifício da tarde; 

 DANIEL 9:21 Estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao 

princípio, veio, voando rapidamente, e tocou-me, à hora do sacrifício da tarde; 

 JONAS 2:7 Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do SENHOR; e entrou a ti a minha oração, no 

teu santo templo; 

 ISAÍAS 56:7 Também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração; os seus holocaustos e 

os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar; porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os 

povos; 
A casa do Senhor é casa de oração para todos os povos. Através de Jesus, de todos os 

povos muitos virão adorar a Deus, no seu templo eterno.  

293 APOCALIPSE 21:22 E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. 
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fogo do SENHOR, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as 

pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no Rego. 

39 O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos, e disseram: Só o 

SENHOR é Deus! Só o SENHOR é Deus! 
 

 DEUS ATENDEU A ORAÇÃO DE: Salomão. 

 

 I REIS 8:54 Sucedeu, pois, que, acabando Salomão de fazer ao SENHOR esta 

oração e esta súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, 

se levantou de diante do altar do SENHOR; 

 

 I REIS 9:3 E o SENHOR lhe disse: Ouvi a tua oração, e a súplica 

que fizeste perante mim; santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr 

ali o meu nome para sempre; e os meus olhos e o meu coração estarão ali todos 

os dias. 

 

 DEUS ATENDEU A ORAÇÃO DE: Ezequías. 

 

 II REIS 20:5 Volta, e dize a Ezequías, capitão do meu povo: Assim diz o 

SENHOR, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração, e vi as 

tuas lágrimas; eis que eu te sararei; ao terceiro dia 

subirás à casa do SENHOR. 
 

 DEUS ATENDEU A ORAÇÃO DOS: apóstolos e os atendeu, curando, 

libertando, salvando muitas pessoas. 

 

 ATOS 3:1... Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a 

nona;... 

 

 DEUS ATENDEU A ORAÇÃO DE: Cornélio. 

 

 ATOS 10:31 E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes 

resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, ... Estão em memória 

diante de Deus. 

ETC... 

O Senhor não deixou de ser SOBERANO, porque atendeu as 

orações de seus servos.  
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Quando o Senhor atende uma oração de seu povo ficamos 

conhecendo ainda mais o quão soberano e poderoso é O SENHOR DEUS.  

Atender a oração do homem não faz Deus ser maior, nem menor, 

pois ELE É O QUE É INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER COISA, como 

disse o Senhor: “EU SOU O QUE SOU”.  

O Senhor se faz mais conhecido como um Deus único e poderoso, 

ao atender nossas suplicas. Exemplo disso ocorreu quando Deus 

atendeu a oração de Elias e mandou fogo do céu. Por Deus ter 

atendido a oração de Elias, todo o povo louvou a Deus e disse: 

“Só o Senhor é Deus”. 

Mesmo recebendo uma oração, Deus somente a atende se quiser 

atender – visto que NADA pode transforma o Senhor Deus em devedor 

de coisa alguma.  

O Senhor somente atende uma oração se for da sua vontade 

soberana atende-la.  

Deus diz em sua palavra que devemos orar sempre.294  

A palavra de Deus ensina que orar é uma obrigação do povo do 

Senhor, mas não informa que Deus ESTÁ OBRIGADO A ATENDER AS 

NOSSAS SUPLICAS. Até porque NÃO SABEMOS ORAR,295 e por isso, 

muitas das orações que fazemos são frutos da carne. Muitas vezes 

oramos e pedimos coisas a Deus, contrariando a palavra Dele, ou 

resistindo ao desejo do Senhor para nossas vidas.  

A oração foi estabelecida por Deus e ratificada por Jesus. 

Portanto, quando Deus atende orações Ele está fazendo exatamente 

aquilo que Ele soberanamente estabeleceu para fazermos e 

estabeleceu a que seus ouvidos estariam atentos às nossas 

orações.  

Quando Deus atende uma oração não é o homem que está impondo 

a sua pretensão sobre a vontade de Deus, mas Deus é quem 

estabeleceu o dever de orarmos, e também, foi Ele quem se 

autodeterminou que ouviria nossas orações, e as atenderia “se e 

quando” Ele quiser atender.  

Outros teólogos são incoerentes com a “soberania absoluta” 

pregada por eles mesmos. Algumas vezes acham que Deus ouve a 

oração, noutras ensinam que a oração é importante, mas não sabem 

ao certo porque é importante orar. Às vezes são imprecisos 

                                                           
294 I TESSALONICENSES 5:17 Orai sem cessar.  
295 TIAGO 4:3 Pedis, e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. 
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quanto o motivo pelo qual os servos devem orar. Visto que, para 

eles, Deus faz tudo soberanamente, E APENAS SEGUNDO A PRÓPRIA 

VONTADE DIVINA, NÃO TENDO ESPAÇO PARA ATENDER A 

VONTADE/NECESSIDADE DOS HOMENS.  

Alguns teólogos vão da eliminação total da oração até uma 

necessidade frouxa, ambígua, inútil, de o tipo orar para: Ter 

tranquilidade de consciência, para informar a Deus nossas misérias, para trazer 

certeza que Deus nos ama, para ter certeza que Deus nos preserva...  

Dizem essas coisas confusas, para não ADMITIR DIRETAMENTE 

A IMPORTÂNCIA da oração na vida do servo de Deus. Pregam essas 

incertezas para não “melar/anular” a heresia da soberania nos 

moldes pregados por eles.  

 Deus é soberano sim, mas não da forma e nos termos errados 

que eles pregam. 

Existem muitos “testemunhos”, na bíblia, demonstrando que 

Deus atendeu a oração de seus servos. 

Esqueceram que Jesus manda orarmos sem cessar. Deus não iria 

mandar os servos orarem se o Senhor não ouvisse a oração de seu 

povo. Jesus não iria mandar fazermos algo inútil. 

A saída do povo de Deus do Egito foi porque Deus atendeu a 

oração de seu povo, e ainda disse que se o povo clamasse O Senhor 

CERTAMENTE ouviria a oração de clamor do seu povo 296 – Deus não 

mudou, não muda, e não mudará... Isso nos dá segurança, pois 

sabemos que o Senhor atendeu, atende e atenderá a oração de seu 

povo. 

A seguir citaremos alguns perigos e alertas bíblicos... 

54. UM ÚLTIMO ALERTA: CUIDADO COM AS MALDIÇÕES! 

Procure ler bíblias DA LINHAGEM: ARC – REVISTA E CORRIGIDA... 

Especialmente a King D. FIEL.  

Todos os servos do Senhor devem ter certeza que vivemos o 

momento DAS NUVENS DE DOUTRINAS HUMANAS, HERÉTICA e até 

DEMONÍACAS, citadas na bíblia. Para escapar delas somente com a 

                                                           
296 DEUS OUVE A ORAÇÃO DE SEU POVO. 
 
 ÊXODO 3:9 E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim,...; 

 ÊXODO 22:23 Se de algum modo os afligires, e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. 
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ajuda da palavra de Jesus, jejum e oração, e pela operação do 

Espírito Santo. 

Saiba que todos erram, e que aquele que acha que sabe ainda 

não sabe como convém, isso é o que ensina a bíblia. Então não 

creia em mim, em teus instrutores, em teu próprio saber, MAS 

CREIA NAS SAGRADAS ESCRITURAS.  

Lembre-se dos alertas bíblicos sobre a existência de “FALSOS 

DOUTORES”, “FALSOS MESTRES” E “OUTROS FALSOS e MALÉFICOS”.297 

Portanto, confira tudo com a bíblia. Faça como os crentes de 

Bereia, confira tudo com as escrituras, isso é nobreza.298  

Não confie em homens, nem em si mesmo, pois também é homem, 

você, eu, todos nós somos carne. Confie no Senhor, confie na sua 

palavra.299  

Não confie em seu próprio entendimento,300 não confie no 

entendimento alheio, porque todos nós erramos em muitas coisas.301  

Até os apóstolos fizeram confusão com aquilo que Jesus 

falava.302 Portanto, procure entender a palavra do Senhor e confie 

somente nela. 

                                                           
297 A BÍBLIA ALERTA SOBRE A EXISTÊNCIA DE MUITAS ESPECIES DE FALSOS: MESTRES, PROFETAS, CRISTOS, 
IRMÃOS, ENSINOS, DOUTORES, ESPÍRITOS, DONS... 

 JUDAS 1:2 Misericórdia, e paz, e amor vos sejam multiplicados. Contra os falsos mestres; 

 MATEUS 7:15 Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas,...; 

 MARCOS 13:22 Porque se levantarão falsos cristos, e falsos profetas,...; 

 II CORÍNTIOS 11:26 ... Perigos entre os falsos irmãos; 

 TIAGO 1:22 ... enganando-vos com falsos discursos; 

 II PEDRO 2:1 ... entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de 

perdição...; 

 I JOÃO 4:1 Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos 

falsos profetas se têm levantado no mundo. 

 
298 ATOS 17:11 Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam 

a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. 

 
299 JEREMIAS 17:5 Assim diz o SENHOR: Maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta 

o seu coração do SENHOR! 

 
300 PROVÉRBIOS 3:5 Confia no SENHOR de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. 

 
301 TIAGO 3:2 Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, ... 
302 Ex.: Chegaram a pregar que João não iria morre, porque JESUS tinha dito: “Se eu quero que ele fique até que eu 

venha, que te importa a ti?” ... JOÃO 21:22,23. 
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Não remova os limites postos pela palavra. Não pregue contra, 

nem além, nem aquém do que a bíblia ensina. Pois isso é 

maldição.303  

Não pregue a lei, as obras da lei, como forma de salvação, 

isso é maldição.304 Pregue a graça, pregue o sangue gracioso de 

Jesus.305 

Não faça a obra de Deus com fraude, dando honra a ensino 

humano em detrimento do sangue de Jesus. 306  

O centro da palavra de Deus é o sangue de Jesus, é o 

sacrifício imensurável, ilimitado, de Jesus.  

No item seguinte apresentaremos uma tentativa de concluir o 

tão vasto assunto abordado neste trabalho. Esperamos que as 

dúvidas existentes sejam mais facilmente respondidas pela palavra 

do Senhor.  

55. CONCLUSÃO. 

Temos visto pessoas se negando a erguer a cabeça, e ver as 

contradições maléficas totalmente DISCORDANTES da bíblia, 

reinantes no mundo religioso. 

A palavra de Deus é ESPÍRITO E VIDA,307 E É A VERDADE QUE 

LIBERTA.308 Portanto, devemos sempre ficar com a palavra do Senhor 

e abandonar as vãs filosofias teológicas. 

Perguntamos aos que não querem conhecer os erros teológicos:  

 Seria possível um médico prescrever um remédio para uma 

doença a qual não conhece? (NÃO). 

                                                           
303 JEREMIAS 11:3 Dize-lhes pois: Assim diz o SENHOR Deus de Israel: Maldito o homem que não escutar as palavras 

desta aliança. 

 
304 GÁLATAS 3:10 Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição; porque está escrito: Maldito todo 

aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. 13 Cristo nos resgatou da 

maldição da lei, fazendo-se maldição por nós; porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. 

305 EFÉSIOS 2:8 Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não vem de vós, é dom de Deus. 

 
306 JEREMIAS 48:10 Maldito aquele que fizer a obra do SENHOR fraudulosamente; e maldito aquele que retém a sua 

espada do sangue. (A palavra, a espada, a pregação, deve estar embebida no sacrifício de 
Jesus). 

 
307 JOÃO 6:63 O espírito é o que vivifica,...; as palavras que eu vos disse são Espírito e vida. 

 

308 JOÃO 8:32 E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará... 
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 Seria possível alguém apresentar uma solução para um 

problema que não conhece inteiramente qual é a causa e 

as consequências daquele problema? (NÃO).  

Então, cada servo deve ter certeza que é necessário a todos 

conhecerem as sagradas escrituras, e também, os ensinos humanos 

sem base bíblica. Só assim faremos o que é correto e poderemos 

eliminaremos os erros racionais do nosso meio.  

A síndrome da cegueira proposital leva muitas pessoas a 

difundirem os venenos heréticos que se negaram a conhecer.  

Muitos pregam heresias e as defendem sem saber a origem do 

que difundem.  

Muitos falam do que não sabem pensando que está escrito na 

bíblia, ou que é uma revelação da palavra dada por Deus. 

Dizem que não querem saber o que os teólogos inventaram no 

correr dos séculos. NO ENTANTO, apesar de falarem contra os 

teólogos, ESTÃO REPREGANDO AS INVENCIONICES teológicas 

seculares, por não saberem a origem do que defendem e disseminam.  

Onde está a solução para enfrentar as 

invencionices teológicas? 

O que resolve é todos os cristãos largarmos o tão errado 

racionalismo teológico, de quem quer que seja, e voltarmos 

inteiramente para a palavra do Senhor. 

A fonte de fé genuína do servo de Deus há de ser a palavra 

de Deus, no Espírito, e não os achômetros racionais de homens, 

muitas vezes mentalmente perturbados, e sem a operação do 

Espírito de Deus, em suas vidas. 

 Muitos, muitas vezes, falam de revelação, exaltam a 

revelação, MAS NA PRÁTICA O QUE ESTÃO PREGANDO É PURA RAZÃO 

TEOLÓGICA, o que estão anunciando é heresia SEM REVELAÇÃO ALGUMA. 

O desprezo à bíblia se deve principalmente por causa de uma 

lealdade a homens, uma fidelidade a ensinos de homens,309 e não 

por causa de uma lealdade - a Deus.  

                                                           
309 MARCOS 7:7 Em vão, porém, me honram, Ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. 
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Muitos ignoram, com frequência, a fidelidade devida à palavra 

de Deus, abandonam a palavra do Senhor, e ficam com os ensinos 

humanos.  

Por todo lugar, há uma constante busca e produção de honra 

humana,310 por isso a palavra de Deus é deixada de lado, em favor 

de ensinos errados e humanos. 

A respeito do errado ensino pré-tribulacionista, ouvi de um 

nobre pastor: “Ainda que você esteja certo, não te ouvirei, e 

consertou, não ti ouviremos, ... lá em cima, (se referindo à 

cúpula da igreja), não há espaço para mudança... Eu acredito que 

Jesus vem em segredo ... (conforme o pré-tribulacionismo ensina). 

Com isso, ele ficou com o erro de Derby, Scofield, Hal 

Lindsay...311 Isso é um exemplo de que em muitos lugares, não há 

mais espaço para a palavra de Deus, não há espaço para Jesus. 

Porque muitos rejeitam a palavra de Deus e ficam com as vãs 

filosofias teológicas... 

Todos os cristãos precisam saber que existem muito ventos 

doutrinários, filosóficos, racionais, sendo ensinados nos 

púlpitos, mundo afora, como se fosse REVELAÇÃO da BÍBLIA.  

Muitos teólogos apresentaram o projeto de salvação seguindo 

raciocínio humano, muitas vezes, em total desrespeito a muitos 

versículos bíblicos.  

A busca neste trabalho foi pelo resgate da bíblia nas 

questões tão importantes para a vida saudável dos servos de 

Jesus.  

Somos defensores da bíblia, Palavra de Deus, (pensamento de 

Deus), como fonte única para o ensino, e salvação dos servos.  

Por tudo que foi ventilado aqui, POR TUDO QUE FOI DITO 

AFIRMAMOS QUE: 

 NÃO EXISTE NA BÍBLIA – Uma eleição determinista/fatalista. 

 

 NÃO EXISTE NA BÍBLIA - Eleição irresistível para a morte; 

 

                                                           
310 JOÃO 5:44 Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só 

de Deus? 
311 Mais detalhes sobre arrebatamento leia nosso trabalho: “AS MUDANCAS NA PROFECIA DO APOCALIPSE 

FEITAS PELO ARREBATAMENTO PRETRIBULACIONAL”. 
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 NÃO EXISTE NA BÍBLIA - Eleição irresistível para a vida;  

 

 NÃO EXISTE NA BÍBLIA - Predestinação para a morte; 

 

 NÃO EXISTE NA BÍBLIA – Uma eleição por causa de uma fé 

futura. 

 

 NÃO EXISTE NA BÍBLIA – SERES HUMANOS sem livre-arbítrio, 

exceto as crianças, os débeis mentais e os totalmente loucos.  

 
Alguns defensores da total depravação, mesmo defende o livre-

arbítrio, foram forçados a criar uma “vivificação”, um novo nascimento, 

“antes de o homem crer em Jesus” para poder crer em Jesus. Todavia, não 

existe na bíblia um crer para poder crer.  

 

Total depravação não existe na bíblia, nem no homem. O que de fato 

existe no homem, com Deus ou sem Deus, é o livre-arbítrio. Através da 

razão-livre o homem aceita receber o novo nascimento da palavra de 

Deus... 

 

 NÃO EXISTE NA BÍBLIA – Uma pessoa que esteja salva, salva 

para sempre, antes de consumada a salvação – pela morte ou 

pelo arrebatamento coletivo; 

 

 NÃO EXISTE NA BÍBLIA – Uma total depravação a impedir que o 

homem use o livre-arbítrio e escolha receber Jesus como seu 

salvador;  

 

 NÃO EXISTE NA BÍBLIA – Um estado de totalmente morto ao ponto 

de o homem não poder aceitar a salvação proposta;  

 

 NÃO EXISTE NA BÍBLIA – acepção de pessoa para receber a fé. 

O Espírito santo de fé foi derramado sobre toda a carne para 

induzir a toda carne-humana para a salvação.  

 

 NÃO EXISTE NA BÍBLIA – O pecado de Adão que seria 

retransmitido biologicamente de humanos para humanos. O 

primeiro pecado o de Eva e segundo o de Adão existiu. No 

entanto, não há retransmissão de pecado nem de virtude 

espiritual de humano para humano; 

 

 NÃO EXISTE NA BÍBLIA – Eleição para salvação na eternidade 

por causa da fé que um pecador teria em Jesus. De fato, toda 

a humanidade foi eleita para salvação;  
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 NÃO EXISTE NA BÍBLIA – LIMITAÇÃO no poder do sangue expiador 

de Jesus. A bíblia fala claramente que o sangue de Jesus foi 

derramado por todos. Deus doou seu filho para salvação do 

mundo; 
 

TODAVIA AFIRMAMOS QUE: 

 NA BÍBLIA EXISTE – Eleição DE TODA A HUMANIDADE PARA A VIDA 

ETERNA, sem acepção alguma de pessoas, sem condição alguma.  

 

Somente não será salvo quem não quiser ser salvo. A 

eleição de toda a humanidade foi feita mesmo antes de existir 

o homem.  

 

A eleição do homem para a vida eterna é incondicional e 

sem acepção de pessoas; 

 

 NA BÍBLIA EXISTE – ELEIÇÃO PARA SALVAÇÃO de todos os 

humanos. No entanto, eleição não significa imposição de 

salvação, pois salvação não é por força irresistível de Deus. 

A salvação é pela graça de Deus. Por meio da fé em Jesus o 

homem toma posse da graça salvadora.  

 

Ser eleito não é o mesmo que ser salvo. Ser eleito 

significa que Deus tem um projeto de salvação para o homem.  

 

Ser salvo significa que o homem viveu todo o projeto de 

salvação, arquitetado e executado por Deus Pai, Filho e 

Espírito Santo.  

 

A eleição para a vida eterna com Deus é para todos os 

humanos. Ela é a parte inicial da execução do projeto de 

salvação da humanidade.  

 

Por sua vez, a salvação é a execução de todo o projeto 

salvador de forma individual na vida de um homem; 

 

 NA BÍBLIA EXISTE – a fé salvadora a qual é doada a todos 

indistintamente. Somente não terá a fé quem livremente não 

quer receber a fé. Quem escolhe não querer tomar posse da fé 

que vem de Jesus, para ser salvo, esse ficará sem a fé 

salvadora; 
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 NA BÍBLIA EXISTE – a perseverança da salvação, NO ENTANTO, 

ISSO NÃO SIGNIFICA QUE UMA VEZ SALVO O HOMEM JÁ ESTÁ SALVO, 

PARA SEMPRE SALVO. Significa que da parte de Deus a salvação 

é firme, e da parte dos servos: Devemos lutar, usando as 

armas espirituais,312 para tornar cada vez mais firme a nossa 

salvação. Nossa luta para manter a salvação NÃO SIGNIFICA 

que salvação é por obras do homem.  

 

Visto que o homem continua livre para continuar 

aceitando o Senhor Jesus, e também livre para rejeitar a 

salvação de Jesus. 

 

Deus é fiel, no entanto o homem é fraco, falho e por 

isso a aliança para salvação poderá ser interrompida PELO 

HOMEM; 

 

 NA BÍBLIA EXISTE – a liberdade para o homem resistir à 

vontade de Deus, se quiser resistir; 

 

Isso não significa que Deus deixou de ser soberano, nem 

significa que o homem é mais poderoso do que Deus.  

 

De fato, a bíblia registra muitos fatos mostrando a 

resistência do homem a Deus.  

 

Até mesmo o descumprimento da Lei é um exemplo da 

resistência do homem à vontade de Deus. 

 

O Soberano Deus fez o homem livre e com possibilidade 

de escolher resistir a Deus; 

 

 NA BÍBLIA EXISTE – a soberania de Deus. O Senhor Deus é 

único, é o Deus soberano o qual tudo faz como lhe apraz.  

 

Isso não significa que não atenda a oração do Homem, 

nem que deixaria de ser soberano pelo fato de atender 

orações.  

                                                           
312 EFÉSIOS 6:11-17 Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do 

diabo. 12 Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra 

os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. 13 Portanto, tomai toda a 

armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. 14 Estai, pois, firmes, tendo 

cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça; 15 E calçados os pés na preparação do evangelho da 

paz; 16 Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. 17 Tomai 

também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. 
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Também não é menos soberano pelo fato de desejar salvar 

a todos, e a todos ter dado igualdade de oportunidade de 

salvação, E MESMO ASSIM, MUITOS NÃO SERÃO SALVOS. Vemos nisto 

também a SOBERANIA DE DEUS, porque Deus doou ao homem a 

capacidade de escolher o que quer para sua vida; 

 

 NA BÍBLIA EXISTE – O livre-arbítrio. O HOMEM foi criado, e 

mantido, com o livre-arbítrio.  

 

Ainda hoje o homem tem plenamente o exercício do livre-

arbítrio.  

 

Temos livre-arbítrio para decidir qualquer coisa. 

Inclusive para querer e aceitar a Jesus como nosso salvador 

pessoal e receber do Senhor a fé que vem do alto. 

Foi Deus quem fez o seu projeto soberano de salvação 

respeitando o livre-arbítrio que o homem recebeu Dele. 

O fato de o homem ser respeitado por Deus é um ato de 

soberania de Deus. Ele foi quem fez o homem com livre-

arbítrio.  

A bíblia ensina de forma clara que o homem tem livre-

arbítrio para escolher entre vida e morte, entre o caminho 

estreito da salvação e o caminho largo da perdição.  

Todavia, não podemos achar que a salvação seria fruto 

de “uma obra de fé humana”, pelo fato do homem ter que 

aceitar a Jesus como seu salvador. Porque NÃO É O HOMEM QUE 

SALVA A SI PRÓPRIO, POR TER ACEITADO A JESUS.  

O QUE O HOMEM FAZ É “QUERER”, É “PERMITIR”, QUE JESUS O 

SALVE. No dizer da bíblia: a salvação não depende do que 

“quer ser salvo”, mas de Deus que se compadece daquele que 

quer ser salvo.  

O reconhecimento da existência de livre-arbítrio é 

totalmente diferente de defender uma salvação por obra de fé 

humana. Posto que Deus atrai313 o homem para querer ser salvo. 

                                                           
313 JOÃO 12:32 E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. 
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Também é Deus que realiza a obra em nossas vidas. Assim, 

tanto o querer como o realizar vem de Deus.314 

 

 NA BÍBLIA EXISTE – um estado de morte espiritual do homem 

sem Deus. Todavia, isso não significa que o homem seja 

“corpo”, “alma” e “espírito” totalmente morto, nem 

totalmente depravado. 

 

Morte espiritual não significa que o homem não tenha 

vida física, e não tenha a razão com a qual pode exercer o 

livre-arbítrio e querer ser salvo.  

 

Através do livre-arbítrio o homem pode aceitar a 

salvação. Uma vez aceita a salvação, racionalmente, Deus 

concederá a fé salvadora, ao aceitante de Jesus, ao homem de 

coração contrito.  

 

Deus dará “a fé” ao aceitante da salvação, para que esse 

homem possa andar “guiado” pelo Espírito Santo de fé, e não 

mais pela razão da mente humana corrupta. 

 

 NA BÍBLIA EXISTE – O pecado de cada um. Cada um receberá o 

fruto de seus próprios atos e obras. Nenhum homem paga pelo 

pecado de outro, nem mesmo de seus pais, mas cada ser humano 

responde pelos seus próprios pecados, se não estiver salvo. 

Se estiver aceitado a salvação de Jesus, nesse caso, Jesus 

responderá pelos pecados dos servos.  

A bíblia apresenta muitos exemplos de servos de Deus, e de 

pessoas não crentes, escolhendo o que viver.  

A seguir, apresentaremos alguns exemplos bíblicos mostrando 

muitos homens e mulheres fazendo uso do livre-arbítrio. Isso é 

prova clara QUE É UMA HERESIA ensinar que o homem não teria 

livre-arbítrio. 

Vejamos: 

 José escolheu não aceitar as investidas adulteras de uma 

mulher casada. Por todas as boas opções, José foi levantado 

governador do Egito, e salvador do mundo da sua época; 

                                                           
314 FILIPENSES 2:13 Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. 
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 Daniel e seus amigos escolheram não se contaminar com as 

iguarias da babilônia. Receberam graça, poder, foram 

poupados da morte, e foram feitos governadores na babilônia; 

 Davi escolheu viver por fé em Deus e foi elevado a rei; 

 Moisés escolheu viver por fé e não das regalias do palácio 

de faraó. Moisés foi levantado para ser o instrumento de 

Deus, na libertação do povo do Senhor das garras escravocrata 

do Egito; 

 Enoque escolheu andar com Deus em meio a uma geração 

corrompida. Ele não passou pela morte física, e foi elevado 

ao céu para viver eternamente com Deus; 

 Absalão escolheu trair seu pai, o rei Davi, e acabou morto, 

por causa de suas más escolhas e obras; 

 Adonias escolheu se autoproclamar rei, desrespeitando uma 

profecia dada por Deus, e acabou morto; 

 Judas escolheu trair o Senhor e morreu enforcado, pelas suas 

próprias mãos; 

 Paulo escolheu deixar a vida religiosa e passou a andar 

guiado pelo Espírito Santo, sendo contado como um dos 

apóstolos; 

 Rute escolheu seguir ao Deus de Israel e entrou na genealogia 

de Jesus; 

 Estevão escolheu ser fiel e pode ver os céus aberto para 

recebê-lo; 

 Raabe, uma meretriz, escolheu esconder os espias, enviados 

por Moisés, creu na aliança do fio de escarlate, e foi 

poupada da morte, enquanto toda a cidade de Jericó foi 

destruída. Depois Raabe entrou para a genealogia de Jesus, 

por causa das suas boas escolhas; 

 ... 

 

Por tudo que foi escrito até aqui, dizemos que devemos reler 

a bíblia toda, continuamente. Posto que, sem uma busca constante 

seremos induzidos aos abundantes erros teológicos racionais, até 

daqueles que não querem errar.  

 

Devemos ter muito cuidado com todo e qualquer ensino, porque 

muitos ensinos maléficos têm sido disseminados no meio cristão, 

com “ar” de verdade bíblia, com aparência de revelação, no 

entanto, não passam de invencionices teológicas, heréticas. 

O Senhor, através de sonho, disse que, por desconhecermos a 

palavra dele, temos errado até em pequenas coisas.  



ELEIÇÃO, PREDESTINAÇÃO, GRAÇA, FÉ, TOTAL DEPRAVAÇÃO ETC. 

 

386 
ARQUIVO: ESTUDANDO A ELEIÇÃO  A PREDESTINAÇÃO E OUTROS ASSUNTOS 

PÁGINA: WWW.REVELACAODABIBLIA.COM.BR E-MAIL: REVELACAODABIBLIA@GMAIL.COM 

Cópia de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 13:02:02. 

O que dizer então das grandes questões aqui abordadas? 

Há coisas as quais são de pouca importância, e até podem não 

desviar alguém do caminho da Vida.  

No entanto, as questões abordadas neste trabalho são básicas 

para uma execução do processo de salvação com sucesso.  

Muitos se perdem por não saber como se portar no caminho da 

vida.  

Outros se perdem por não conhece como iniciar o caminhar com 

Cristo. Outros são desviados do caminho por causa de ensinos 

malditos. 

Conclamamos a todos os servos a estudarem a bíblia e a não 

temerem revelar os erros, e as desconformidades COM O VERBO, COM 

A PALAVRA DE DEUS, encontradas dentro das igrejas cristãs, por 

todo o mundo.  

Esperamos que ninguém se cinta ofendido, se não concordamos 

com seu modo religioso de pensar.  

No entanto, espero que você vá até O VERBO QUE SE FEZ CARNE, 

A PALAVRA VIVA DE DEUS, AS SAGRADAS ESCRITURAS PARA SANAR 

POSSÍVEIS DIVERGÊNCIAS.  

Ninguém deve concordar comigo, nem com outro homem qualquer. 

TODOS DEVEMOS CONCORDAR COM A BÍBLIA, COM A PALAVRA DE DEUS.  

Quando todos nós estivermos vivendo os ensinos da bíblia, 

então, haverá UNANIMIDADE, COMUNHÃO COM A BÍBLIA, e, por 

conseguinte entre os irmãos em Cristo. 

No item seguinte, apresentando um pequeno osculo santo de 

despedida... 

56. OSCULO SANTO DE DESPEDIDA.315 

Que o Deus soberano e cheio de toda graça, paz, fé, 

misericórdia, bondade, justiça venha sobre nós, e nos salve do 

mundo, DOS ENSINOS HERÉTICOS, e até de nós mesmos.  

Que o Senhor nos conduza por seu Espírito Santo a entendermos 

cada vez mais a sua palavra, e nos leve a nascer dela sem a 

                                                           
315 LEIA NOSSO ESTUDO SOBRE “OSCULO SANTO” PARA MAIS DETALHES SOBRE ESSE ASSUNTO. 
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interferência da mente humana a qual somente traz confusão e 

trevas. 

Que o Espírito Santo nos dirija dentro e fora da bíblia para 

sermos bem-aventurados em todo o nosso viver, e que por fim venha 

à vida eterna em comunhão com Deus.  

Ora vem Senhor Jesus. 

A paz do Senhor Jesus seja sobre todos nós e nos abençoe com 

a benção de sua gloriosa presença. 

Amém e amém. 


