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CMW Pergunta 4: Como se demonstra que as Escrituras
são a Palavra de Deus? Resposta: Demonstra-se que as
Escrituras são a Palavra de Deus pela sua majestade e
pureza de seu conteúdo, pela harmonia de todas as suas
partes e pelo propósito do seu conjunto, que é dar a
Deus toda glória; pela sua luz pelo poder que possuem
para convencer e converter os pecadores e para edificar e
confortar os crentes para a salvação (At 10.43; Rm 16.25-
27; Hb 4.12; Sl 19.7-9). O Espírito de Deus, porém, dando
testemunho, pelas Escrituras e juntamente com elas no
coração do homem, é o único capaz de completamente
persuadi-lo de que elas são realmente a Palavra de Deus
(Jo 16.13,14; 1Co 2.6-9).



CMW Pergunta 5: O que é o que as Escrituras principalmente
ensinam? Resposta: As Escrituras ensinam principalmente o
que o homem deve crer acerca de Deus, e o dever que Deus
requer do homem (Jo 20.31; 2Tm1.13).

CMW Pergunta 6: Que revelam as Escrituras acerca de Deus?
Resposta: As Escrituras revelam o que Deus é (Jo 4.24; Ex
34.6,7), quantas pessoas há na Divindade (Mt 28.19; 2Co
13.13), os seus decretos (Ef 1. 11) e como ele os executa”(At
4.27,28; Is 46.9).



“CFWIII§I. Desde toda a eternidade, Deus, pelo
muito sábio e santo conselho da sua própria
vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo
quanto acontece (Ef 1.11; At 4.27,28; Mt
10.29,30; Ef 2.10), porém de modo que nem
Deus é o autor do pecado (Tg 1.13; 1Jo 1.5), nem
violentada é a vontade da criatura, nem é tirada
a liberdade ou contingência das causas
secundárias, antes estabelecidas (At 2.23; Mt
17.12; At 4.27,28; Jo 19.11; Pv 16.33; At
27.23,24,34,44)”.



“CFWIII§I. Desde toda a eternidade, Deus, pelo
muito sábio e santo conselho da sua própria
vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo
quanto acontece (Ef 1.11; At 4.27,28; Mt
10.29,30; Ef 2.10), porém de modo que nem
Deus é o autor do pecado (Tg 1.13; 1Jo 1.5), nem
violentada é a vontade da criatura, nem é tirada
a liberdade ou contingência das causas
secundárias, antes estabelecidas (At 2.23; Mt
17.12; At 4.27,28; Jo 19.11; Pv 16.33; At
27.23,24,34,44)”.

Atributos de Deus – Cap. II



“CFWIII§I. Desde toda a eternidade, Deus, pelo
muito sábio e santo conselho da sua própria
vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo
quanto acontece (Ef 1.11; At 4.27,28; Mt
10.29,30; Ef 2.10), porém de modo que nem
Deus é o autor do pecado (Tg 1.13; 1Jo 1.5), nem
violentada é a vontade da criatura, nem é tirada
a liberdade ou contingência das causas
secundárias, antes estabelecidas (At 2.23; Mt
17.12; At 4.27,28; Jo 19.11; Pv 16.33; At
27.23,24,34,44)”.



Efésios 1.11 ...nele, digo, no qual fomos também feitos
herança, predestinados segundo o propósito daquele que
faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade,



Atos 4.24 Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e
disseram: Tu, Soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e
tudo o que neles há; 25 que disseste por intermédio do Espírito
Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo: Por que se
enfureceram os gentios, e os povos imaginaram coisas vãs? 26
Levantaram- se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se à
uma contra o Senhor e contra o seu Ungido; 27 porque
verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo Servo
Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente
de Israel, 28 para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito
predeterminaram; 29 agora, Senhor, olha para as suas ameaças e
concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua
palavra, 30 enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e
prodígios por intermédio do nome do teu santo Servo Jesus.



Isaías 46.9 Lembrai- vos das coisas passadas da antiguidade:
que eu sou Deus, e não há outro, eu sou Deus, e não há
outro semelhante a mim; 10 que desde o princípio anuncio
o que há de acontecer e desde a antiguidade, as coisas que
ainda não sucederam; que digo: o meu conselho
permanecerá de pé, farei toda a minha vontade; 11 que
chamo a ave de rapina desde o Oriente e de uma terra
longínqua, o homem do meu conselho. Eu o disse, eu
também o cumprirei; tomei este propósito, também o
executarei.



Mateus 10.29 Não se vendem dois pardais por um
asse? E nenhum deles cairá em terra sem o
consentimento (ACF – “vontade”) de vosso Pai. 30
E, quanto a vós outros, até os cabelos todos da
cabeça estão contados.



João 19.24 Disseram, pois, uns aos outros: Não a rasguemos, mas
lancemos sortes sobre ela para ver a quem caberá - para se cumprir
a Escritura: Repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha
túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. [...] 28
Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir
a Escritura, disse: Tenho sede! 29 Estava ali um vaso cheio de
vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando- a num
caniço de hissopo, lha chegaram à boca. [...] 32 Os soldados foram e
quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham
sido crucificados; 33 chegando- se, porém, a Jesus, como vissem que
já estava morto, não lhe quebraram as pernas. 34 Mas um dos
soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água.
35 Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu
testemunho; e ele sabe que diz a verdade, para que também vós
creiais. 36 E isto aconteceu para se cumprir a Escritura: Nenhum dos
seus ossos será quebrado. 37 E outra vez diz a Escritura: Eles verão
aquele a quem traspassaram.



“CFWIII§I. Desde toda a eternidade, Deus, pelo
muito sábio e santo conselho da sua própria
vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo
quanto acontece (Ef 1.11; At 4.27,28; Mt
10.29,30; Ef 2.10), porém de modo que nem
Deus é o autor do pecado (Tg 1.13; 1Jo 1.5), nem
violentada é a vontade da criatura, nem é tirada
a liberdade ou contingência das causas
secundárias, antes estabelecidas (At 2.23; Mt
17.12; At 4.27,28; Jo 19.11; Pv 16.33; At
27.23,24,34,44)”.



Gênesis 50.20 Vós bem intentastes mal contra
mim; porém Deus o intentou para bem, para fazer
como se vê neste dia, para conservar muita gente
com vida. (ACF)



Atos 2.22 Varões israelitas, atendei a estas palavras: Jesus, o
Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com
milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou
por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis; 23
sendo este entregue pelo determinado desígnio e
presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por
mãos de iníquos; 24 ao qual, porém, Deus ressuscitou,
rompendo os grilhões da morte; porquanto não era possível
fosse ele retido por ela. [...] 37 Ouvindo eles estas coisas,
compungiu- se- lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos
demais apóstolos: Que faremos, irmãos? 38 Respondeu-
lhes Pedro: Arrependei- vos, e cada um de vós seja batizado
em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados,
e recebereis o dom do Espírito Santo



Isaias 10.5 Ai da Assíria, cetro da minha ira! A vara em sua mão é o instrumento do
meu furor. 6 Envio-a contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação lhe
dou ordens, para que dele roube a presa, e lhe tome o despojo, e o ponha para ser
pisado aos pés, como a lama das ruas. 7 Ela, porém, assim não pensa, o seu coração
não entende assim; antes, intenta consigo mesma destruir e desarraigar não poucas
nações. 8 Porque diz: Não são meus príncipes todos eles reis? 9 Não é Calno como
Carquemis? Não é Hamate como Arpade? E Samaria, como Damasco? 10 O meu poder
atingiu os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do
que as de Jerusalém e do que as de Samaria. 11 Porventura, como fiz a Samaria e aos
seus ídolos, não o faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? 12 Por isso,
acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no monte Sião e em
Jerusalém, então, castigará a arrogância do coração do rei da Assíria e a desmedida
altivez dos seus olhos; 13 porquanto o rei disse: Com o poder da minha mão, fiz isto, e
com a minha sabedoria, porque sou inteligente; removi os limites dos povos, e roubei
os seus tesouros, e como valente abati os que se assentavam em tronos. 14 Meti a
mão nas riquezas dos povos como a um ninho e, como se ajuntam os ovos
abandonados, assim eu ajuntei toda a terra, e não houve quem movesse a asa, ou
abrisse a boca, ou piasse. 15 Porventura, gloriar-se-á o machado contra o que corta
com ele? Ou presumirá a serra contra o que a maneja? Seria isso como se a vara
brandisse os que a levantam ou o bastão levantasse a quem não é pau!



Habacuque 1.5 Vede entre as nações, olhai, maravilhai- vos e
desvanecei, porque realizo, em vossos dias, obra tal, que vós não
crereis, quando vos for contada. 6 Pois eis que suscito os caldeus,
nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra,
para apoderar-se de moradas que não são suas. 7 Eles são
pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua
dignidade. 8 Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos,
mais ferozes do que os lobos ao anoitecer são os seus cavaleiros
que se espalham por toda parte; sim, os seus cavaleiros chegam de
longe, voam como águia que se precipita a devorar. 9 Eles todos
vêm para fazer violência; o seu rosto suspira por seguir avante; eles
reúnem os cativos como areia. 10 Eles escarnecem dos reis; os
príncipes são objeto do seu riso; riem- se de todas as fortalezas,
porque, amontoando terra, as tomam. 11 Então, passam como
passa o vento e seguem; fazem-se culpados estes cujo poder é o
seu deus.



Jeremias 51.20 Tu, Babilônia, eras meu martelo e minhas
armas de guerra; por meio de ti, despedacei nações e
destruí reis; 21 por meio de ti, despedacei o cavalo e o seu
cavaleiro; despedacei o carro e o seu cocheiro; 22 por meio
de ti, despedacei o homem e a mulher, despedacei o velho
e o moço, despedacei o jovem e a virgem; 23 por meio de
ti, despedacei o pastor e o seu rebanho, despedacei o
lavrador e a sua junta de bois, despedacei governadores e
vice-reis. 24 Pagarei, ante os vossos próprios olhos, à
Babilônia e a todos os moradores da Caldéia toda a
maldade que fizeram em Sião, diz o SENHOR



1 Reis 12.13 Dura resposta deu o rei ao povo, porque
desprezara o conselho que os anciãos lhe haviam dado; 14
e lhe falou segundo o conselho dos jovens, dizendo: Meu
pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda o agravarei;
meu pai vos castigou com açoites; eu, porém, vos
castigarei com escorpiões. 15 O rei, pois, não deu ouvidos
ao povo; porque este acontecimento vinha do SENHOR,
para confirmar a palavra que o SENHOR tinha dito por
intermédio de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate.



Lucas 22.21 Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa.
22 Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o
que está determinado, mas ai daquele por intermédio de
quem ele está sendo traído! 23 Então, começaram a
indagar entre si quem seria, dentre eles, o que estava para
fazer isto.

Mateus 26.24 O Filho do Homem vai, como está escrito a
seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o
Filho do Homem está sendo traído! Melhor lhe fora não
haver nascido!



João 13.21 Ditas estas coisas, angustiou- se Jesus em espírito e
afirmou: Em verdade, em verdade vos digo que um dentre vós me
trairá. 22 Então, os discípulos olharam uns para os outros, sem saber
a quem ele se referia. 23 Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos
seus discípulos, aquele a quem ele amava; 24 a esse fez Simão Pedro
sinal, dizendo- lhe: Pergunta a quem ele se refere. 25 Então, aquele
discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe:
Senhor, quem é? 26 Respondeu Jesus: É aquele a quem eu der o
pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o
molhado, deu- o a Judas, filho de Simão Iscariotes. 27 E, após o
bocado, imediatamente, entrou nele Satanás. Então, disse Jesus: O
que pretendes fazer, faze- o depressa.



João 17.12 Quando eu estava com eles, guardava- os no teu
nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se
perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse
a Escritura.

Salmo 41.9 Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava,
que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar.

João 6.70 Replicou- lhes Jesus: Não vos escolhi eu em
número de doze? Contudo, um de vós é diabo. 71 Referia-
se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes; porque era quem
estava para traí-lo, sendo um dos doze.



Romanos 9.17 Porque a Escritura diz a Faraó: Para isto
mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para
que o meu nome seja anunciado por toda a terra. 18 Logo,
tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a
quem lhe apraz. 19 Tu, porém, me dirás: De que se queixa
ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? 20
Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus?!
Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: Por que
me fizeste assim? 21 Ou não tem o oleiro direito sobre a
massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e
outro, para desonra?



Concursus Providencial



Berkower:

“A liderança de Deus atravessa os séculos, e em
sua liderança a ação do homem é tomada como
instrumento a seu serviço. A atividade do homem
cai, como o menor dos dois círculos concêntricos,
completamente dentro do círculo maior dos
propósitos de Deus”





Antinomia: “Uma contradição entre conclusões que
parecem igualmente lógicas, razoáveis, ou necessárias”.
Naturalmente trata-se de uma contradição aparente, e há
razões para se crer tanto numa quanto na outra.
Antinomia é diferente de Paradoxo. No paradoxo, não são
os fatos que dão ideia de contradição, mas as palavras.

Exemplos de paradoxos:
“Sou livre, quando sou escravo”
“Entristecidos, mas sempre alegres”
“Nada tendo, mas possuindo tudo”.



Cabe a nós, diz Paulo, adorar a justiça de Deus, tanto como 
Rei quanto como Juiz, e não especular sobre como a sua 

justa soberania pode ser consistente com o seu justo 
julgamento, e certamente não pôr em dúvida a justiça de 
qualquer dos lados da questão só porque achamos que o 
dilema de suas relações mútuas é demais para as nossas 
cabeças! Nossas especulações não são a medida do nosso 
Deus. O Criador nos disse que ele, ao mesmo tempo, é um 

Senhor soberano e um Juiz justo, e isso deveria ser 
suficiente para nós. Por que é que hesitamos tanto em 
aceitar a sua palavra? Será que não somos capazes de 

confiar no que ele diz?

James Packer. A Evangelização e a Soberania de Deus. 
Cultura Cristã, 2002, pág. 20.





SOBERANIA DIVINA EXALTADA 

Willian Carey procurou o diretor da fraternidade de
ministros da Inglaterra para falar do seu chamado
missionário. A resposta foi: “Quando Deus quiser
converter os pagãos, ele o fará sem a sua ajuda ou
a minha”.



RESPONSABILIDADE HUMANA EXALTADA

Certo fazendeiro calvinista se aproximou do seu vizinho
metodista, que estava com uma lavoura muito bonita e lhe
disse: “É meu irmão, Deus é realmente soberano e bom,
veja como está sua plantação. A soja está bonita... Deus
manda chuva no tempo certo e controla todas as coisas”. O
arminiano respondeu: “Você precisava ver isto aqui quando
só Deus cuidava”



AS AÇÕES DO 
HOMEM

NÃO SÃO 
DETERMINADAS POR 

DEUS 

SÃO 
DETERMINADAS POR 

DEUS 

ÊNFASE NA LIBERDADE 
HUMANA

ÊNFASE NA SOBERANIA 
DIVINA

4 ALTERNATIVAS FILOSÓFICAS, 1 ALTERNATIVA BÍBLICA



AS AÇÕES DO HOMEM

NÃO SÃO DETERMINADAS POR DEUS 

Deus NÃO conhece as 
ações do homem antes 

de elas acontecerem
TEÍSMO ABERTO

Como Deus pode reger 
o mundo se 

desconhece o que 
acontecerá no próximo 

minuto?
DEUS NÃO É 
ONISCIENTE!





INSTRUMENTOS, SIM. PARCEIROS, NÃO!

Cap 1 CFW - Escritura



“A vontade específica seria aquela que determina o plano
detalhado de Deus para cada circunstância da vida de cada
pessoa em particular, como por exemplo, o lugar onde vai
estudar, a pessoa com quem vai casar, o emprego e a
cidade onde vai morar. ... tudo o que acontece, desde que
não seja um pecado cometido pela própria pessoa, é da
vontade de Deus ...

A vontade específica, entretanto, mais se parece com a
perspectiva pagã do determinismo e do fatalismo, a crença
no destino, do que com a abordagem bíblica de um Deus
que cria seres humanos à sua imagem e semelhança, e
portanto livres, e os convoca a que se tornem parceiros na
administração da criação e na construção da história.

Os cristãos não cremos em destino. Os cristãos
acreditamos que Deus tem propósitos para a história
humana, mas não tem tudo decidido, como se a
humanidade fosse um conjunto de bonecos iludidos,
acreditando que são responsáveis por suas histórias, mas
na verdade são manipulados pelos dedos de Deus que
determinam suas decisões. [24]

http://outraespiritualidade.blogspot.com.br/2007/03/as-vontades-de-deus.html

Ed René Kivitz:
“Não sou determinista”



AS AÇÕES DO HOMEM

NÃO SÃO DETERMINADAS POR DEUS 

Deus NÃO conhece as 
ações do homem antes 

de elas acontecerem
TEÍSMO ABERTO

Como Deus pode reger 
o mundo se 

desconhece o que 
acontecerá no próximo 

minuto?
DEUS NÃO É 
ONISCIENTE!

Posição incoerente 
com a revelação bíblica

de Deus e de seus 
atributos divinos

Is 46. 9 – 12
Is 45. 1 – 4 



Isaías 46.9 Lembrai- vos das coisas passadas da antiguidade:
que eu sou Deus, e não há outro, eu sou Deus, e não há
outro semelhante a mim; 10 que desde o princípio anuncio
o que há de acontecer e desde a antiguidade, as coisas que
ainda não sucederam; que digo: o meu conselho
permanecerá de pé, farei toda a minha vontade; 11 que
chamo a ave de rapina desde o Oriente e de uma terra
longínqua, o homem do meu conselho. Eu o disse, eu
também o cumprirei; tomei este propósito, também o
executarei.



AS AÇÕES DO HOMEM

NÃO SÃO DETERMINADAS POR DEUS 

Deus NÃO conhece as 
ações do homem antes 

de elas acontecerem
TEÍSMO ABERTO

Como Deus pode reger 
o mundo se 

desconhece o que 
acontecerá no próximo 

minuto?
DEUS NÃO É 
ONISCIENTE!

Posição incoerente 
com a revelação bíblica

de Deus e de seus 
atributos divinos

Is 46. 9 – 12
Is 45. 1 – 4 

Deus conhece as ações 
antes de elas 

acontecerem. Mas Ele 
não interfere nelas para 
que o homem seja livre

ARMINIANISMO





§II. Ainda que Deus sabe tudo quanto pode ou há
de acontecer em todas as circunstâncias
imagináveis (1Sm 23.11,12; Mt 11.21-23; Sl 139.1-
4), ele não decreta coisa alguma por havê-la
previsto como futura, ou como coisa que havia de
acontecer em tais e tais condições (Rm
9.11,13,16,18; 2Tm 1.9; Ef 1.4,5).



Em 1989, Clark H. Pinnock
publicou The Grace of God,
the Will of Man, um livro
designado para defender o
arminianismo. No seu
próprio estudo, no qual
narra sua peregrinação
pessoal do calvinismo para o
arminianismo, Pinnock
observa:



“Finalmente, tive de repensar a onisciência divina e,
relutantemente, perguntar se devemos pensar nela como uma
presciência exaustiva de tudo o que irá acontecer, como a
maioria dos arminianos pensa. Descobri que não poderia livrar-
me da intuição de que uma onisciência total como essa,
necessariamente significaria que tudo o que iremos escolher no
futuro já teria sido soletrado no registro de conhecimento
divino e, consequentemente, a crença de que temos escolhas
verdadeiramente significantes a fazer pareceria ser um erro.
Conhecia o argumento calvinista de que a presciência
completa era equivalente à predestinação porque implica
imobilidade de todas as coisas desde a “eternidade passada”,
e não poderia me livrar da sua força lógica”.



Os teólogos relacionais perceberam 
que transformar a predestinação em 
presciência, como sempre fizeram os 
arminianos, não era suficiente para 

garantir a liberdade do homem. Pois se 
Deus já conhece de antemão as 

decisões humanas, elas ainda não são 
decisões livres. Se Deus sabe qual 

decisão tomarei daqui a dez minutos, 
essa decisão não é mais uma decisão 

livre, pois já é conhecida por Deus. 
Assim, entenderam que tinham de ir 

mais longe e negar não somente a 
soberania divina, como também sua 
presciência e onisciência. (pág. 35)



Salmo 139.16 Os teus olhos me viram a substância 
ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os 

meus dias, cada um deles escrito e determinado, 
quando nem um deles havia ainda.



Atos 2.22 Varões israelitas, atendei a estas
palavras: Jesus, o Nazareno, varão aprovado por
Deus diante de vós com milagres, prodígios e
sinais, os quais o próprio Deus realizou por
intermédio dele entre vós, como vós mesmos
sabeis; 23 sendo este entregue pelo determinado
desígnio e presciência de Deus, vós o matastes,
crucificando-o por mãos de iníquos; 24 ao qual,
porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da
morte; porquanto não era possível fosse ele retido
por ela.



AS AÇÕES DO HOMEM

NÃO SÃO DETERMINADAS POR DEUS 

Deus NÃO conhece as 
ações do homem antes 

de elas acontecerem
TEÍSMO ABERTO

Como Deus pode reger 
o mundo se 

desconhece o que 
acontecerá no próximo 

minuto?
DEUS NÃO É 
ONISCIENTE!

Posição incoerente 
com a revelação bíblica

de Deus e de seus 
atributos divinos

Is 46. 9 – 12
Is 45. 1 – 4 

Deus conhece as ações 
antes de elas 

acontecerem. Mas Ele 
não interfere nelas para 
que o homem seja livre

ARMINIANISMO

Como as ações podem 
ser “livres” no real 

sentido da palavra, se 
são fixas e certas, uma 

vez que Deus as 
conhece e registra 

muito antes de 
acontecerem? 
Jo 19. 24, 36

Essas ações certas e 
fixas são conhecidas 
por Deus mas foram 

determinadas por outra 
força que não Deus, 

mais poderosa e 
independente?  
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Então, o homem age 
como um robô e não é 
responsável por seus 

atos
DETERMINISMO

Como Deus poderia 
julgar com justiça  
alguém que não é 

responsável por seus 
próprios atos?





Isaias 10.5 Ai da Assíria, cetro da minha ira! A vara em sua mão é o instrumento do
meu furor. 6 Envio-a contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação lhe
dou ordens, para que dele roube a presa, e lhe tome o despojo, e o ponha para ser
pisado aos pés, como a lama das ruas. 7 Ela, porém, assim não pensa, o seu coração
não entende assim; antes, intenta consigo mesma destruir e desarraigar não poucas
nações. 8 Porque diz: Não são meus príncipes todos eles reis? 9 Não é Calno como
Carquemis? Não é Hamate como Arpade? E Samaria, como Damasco? 10 O meu poder
atingiu os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do
que as de Jerusalém e do que as de Samaria. 11 Porventura, como fiz a Samaria e aos
seus ídolos, não o faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? 12 Por isso,
acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no monte Sião e em
Jerusalém, então, castigará a arrogância do coração do rei da Assíria e a desmedida
altivez dos seus olhos; 13 porquanto o rei disse: Com o poder da minha mão, fiz isto, e
com a minha sabedoria, porque sou inteligente; removi os limites dos povos, e roubei
os seus tesouros, e como valente abati os que se assentavam em tronos. 14 Meti a
mão nas riquezas dos povos como a um ninho e, como se ajuntam os ovos
abandonados, assim eu ajuntei toda a terra, e não houve quem movesse a asa, ou
abrisse a boca, ou piasse. 15 Porventura, gloriar-se-á o machado contra o que corta
com ele? Ou presumirá a serra contra o que a maneja? Seria isso como se a vara
brandisse os que a levantam ou o bastão levantasse a quem não é pau!



Jeremias 51.20 Tu, Babilônia, eras meu martelo e minhas
armas de guerra; por meio de ti, despedacei nações e
destruí reis; 21 por meio de ti, despedacei o cavalo e o seu
cavaleiro; despedacei o carro e o seu cocheiro; 22 por meio
de ti, despedacei o homem e a mulher, despedacei o velho
e o moço, despedacei o jovem e a virgem; 23 por meio de
ti, despedacei o pastor e o seu rebanho, despedacei o
lavrador e a sua junta de bois, despedacei governadores e
vice-reis. 24 Pagarei, ante os vossos próprios olhos, à
Babilônia e a todos os moradores da Caldéia toda a
maldade que fizeram em Sião, diz o SENHOR
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“CFWIII§I. Desde toda a eternidade, Deus, pelo
muito sábio e santo conselho da sua própria
vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo
quanto acontece (Ef 1.11; At 4.27,28; Mt
10.29,30; Ef 2.10), porém de modo que nem
Deus é o autor do pecado (Tg 1.13; 1Jo 1.5), nem
violentada é a vontade da criatura, nem é tirada
a liberdade ou contingência das causas
secundárias, antes estabelecidas (At 2.23; Mt
17.12; At 4.27,28; Jo 19.11; Pv 16.33; At
27.23,24,34,44)”.



Romanos 14.12 Assim, pois, cada um de nós 
dará contas de si mesmo a Deus.

2 Coríntios 5.10 Porque importa que todos nós 
compareçamos perante o tribunal de Cristo, 

para que cada um receba segundo o bem ou o 
mal que tiver feito por meio do corpo.
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As ações do homem 
são livres (livre agência) 
e voluntárias, apesar de 
determinadas por Deus

At 4.26 – 28
CALVINISMO 

Como Deus poderia 
julgar com justiça  
alguém que não é 

responsável por seus 
próprios atos?

Posição incoerente 
com a revelação bíblica 

e com a experiência 
humana

Rm 14.12

Posição coerente com a 
doutrina bíblica de um 
Deus Soberano,  que 

rege todo o universo de 
acordo com seu plano 
e julga homens como 
livres e responsáveis

Apocalipse

Pode não caber na 
minha lógica, mas 

certamente cabe na 
lógica divina.

Por isso o Cap 1 da 
CFW é sobre a 

ESCRITURA!





Isaías 45.11 Assim diz o SENHOR, o Santo de Israel, aquele 
que o formou: Quereis, acaso, saber as coisas futuras?

Quereis dar ordens acerca de meus filhos e acerca das obras 
de minhas mãos? 12 Eu fiz a terra e criei nela o homem; as 

minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus 
exércitos dei as minhas ordens. 13 Eu, na minha justiça, 

suscitei a Ciro e todos os seus caminhos endireitarei; ele 
edificará a minha cidade e libertará os meus exilados, não 
por preço nem por presentes, diz o SENHOR dos Exércitos




