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DEUS

1) Na Escritura
Dependemos da revelação

2) Atributos
Alguns são incomunicáveis

3) Decretos
Deus é soberano

4) Criador
Tudo (nós também) vem d’Ele

5) Providente 
Governa o mundo criado

HOMEM

3) Decretos
Homem é responsável

4) Criado
Existência derivada

5) Dependente 
Da providência divina

6) Queda
Pecador caído

7) Pacto
Alvo da condescendência

8) Mediador
Carente de representante

9) Livre-arbítrio
Vontade comprometida



“CFW6§1. Nossos primeiros pais, seduzidos pela
astúcia e tentação de Satanás, pecaram ao
comer do fruto proibido. Segundo o seu sábio e
santo conselho, foi Deus servido permitir este
pecado deles, havendo determinado ordená-lo
para a sua própria glória. Gn 3.13; II Co. 11.3;
Rm. 11.32 e 5.20-21.



Eruditos têm proposto basicamente 4 teorias para explicar o tempo em Gênesis 1-2: 
1. A Teoria da Lacuna (Gap Theory); 

2. A Teoria do Dia-Era (Day-Age Theory); 
3. A Hipótese do Enquadramento (Framework Hypothesis); 

4. A Criação em 6 Dias Literais (Six-Day Creation). 

Acrescentaríamos ainda:
5. Espaços de tempo entre os dias literais



Romanos 5.14 Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés,
mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da
transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir.

1 Coríntios 15.45 Pois assim está escrito: O primeiro homem, Adão,
foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante.
46 Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural; depois, o
espiritual. 47 O primeiro homem, formado da terra, é terreno; o
segundo homem é do céu.

1 Timóteo 2.13 Porque, primeiro, foi formado Adão, depois, Eva. 14
E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em
transgressão.



“CFW6§1. Nossos primeiros pais, seduzidos pela
astúcia e tentação de Satanás, pecaram ao
comer do fruto proibido. Segundo o seu sábio e
santo conselho, foi Deus servido permitir este
pecado deles, havendo determinado ordená-lo
para a sua própria glória. Gn. 3.13; II Co. 11.3;
Rm. 11.32 e 5.20-21.



“CFW5§1. Pela sua muito sábia providência,
segundo a sua infalível presciência e o livre e
imutável conselho da sua própria vontade, Deus,
o grande Criador de todas as coisas, para o
louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça,
bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe
e governa todas as suas criaturas, todas as ações
e todas as coisas, desde a maior até a menor. Ne,
9:6; Sl. 145:14-16; Dn. 4:34-35; Sl. 135:6; Mt.
10:29-31; Pv. 15:3; II Cr. 16:9; At.15:18; Ef. 1:11;
Sl. 33:10-11; Ef. 3:10; Rm. 9:17; Gn. 45:5.



PROVIDÊNCIA x “DEÍSMO”:
• crença embrionária do século 16
• entendia que Deus havia criado o mundo,

mas a partir de então, não atuava mais
nele.

• Deus teria estabelecido leis fixas para
todas as coisas, e então, o mundo
simplesmente passou a seguir o curso
dessas leis, sem nenhuma interferência
do Criador.

• mas a Escritura mostra 3 modos nos quais
a providência divina se manifesta: na
preservação, concorrência e no governo.

Leandro Lima, Razão da Esperança, p. 173 – 174.



• SL 145.15 Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo,
lhes dás o alimento. 16 Abres a mão e satisfazes de
benevolência a todo vivente.

PRESERVAÇÃO

• Atos 4.27 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.

CONCORRÊNCIA

• Salmo 47.7 Deus é o Rei de toda a terra; salmodiai com
harmonioso cântico. 8 Deus reina sobre as nações; Deus se
assenta no seu santo trono.

GOVERNO



“CFW6§1. Nossos primeiros pais, seduzidos pela
astúcia e tentação de Satanás, pecaram ao
comer do fruto proibido. Segundo o seu sábio e
santo conselho, foi Deus servido permitir este
pecado deles, havendo determinado ordená-lo
para a sua própria glória. Gn. 3.13; II Co. 11.3;
Rm. 11.32 e 5.20-21.



INFRALAPSARIANISMO SUPRALAPSARIANISMO

Criar Eleger alguns, reprovar o restante

Permitir a Queda Criar 

Eleger alguns, ignorar (deixar) o restante Permitir a Queda

Providenciar, em Cristo, a salvação dos 
eleitos

Providenciar, em Cristo, a salvação dos 
eleitos

Pelo Espírito Santo, chamar os eleitos à 
salvação

Pelo Espírito Santo, chamar os eleitos à 
salvação

ÊNFASES DISTINTIVAS

Enfatizam passagens que destacam os 
eleitos em condição de pecado, sugerindo 
que o decreto da Queda precede o decreto 

da eleição

Enfatizam passagens que destacam a 
soberania de Deus (oleiro) na determinação
da qualidade dos vasos criados, sugerindo 

que a eleição precede a Queda

Ordem mais histórica da execução dos 
decretos: somente após haver culpados é 

que pode haver escolhidos para a salvação e 
não escolhidos condenados

Ordem mais lógica da execução dos 
decretos: Deus pensou primeiro em ter sua 
justiça e misericórdia glorificadas em eleitos 
e não eleitos, e só então decretou a Queda 

O decreto da Predestinação não inclui o 
decreto da Queda

O decreto da Predestinação inclui o decreto 
da Queda

O DECRETO PERMISSIVO DA QUEDA



1 Pedro 1.17 Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de
pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai- vos com temor
durante o tempo da vossa peregrinação, 18 sabendo que não foi
mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes
resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram,
19 mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem
mácula, o sangue de Cristo, 20 conhecido, com efeito, antes da
fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por
amor de vós 21 que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o
ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa
fé e esperança estejam em Deus.



“CFW6§1. Nossos primeiros pais, seduzidos pela
astúcia e tentação de Satanás, pecaram ao
comer do fruto proibido. Segundo o seu sábio e
santo conselho, foi Deus servido permitir este
pecado deles, havendo determinado ordená-lo
para a sua própria glória. Gn. 3.13; II Co. 11.3;
Rm. 11.32 e 5.20-21.



“Na sua sabedoria, no seu plano misterioso, muito acima
de nós, Deus fez uma conta; e essa conta, no final, fechava
com maior glória para ele. Mesmo sabendo qual seria o
resultado do teste a que o homem seria submetido,
calculando os resultados, olhando a eternidade, pensando
na redenção, no seu Filho que haveria de vir ao mundo, no
final, esse caminho era o melhor, o mais excelente, o mais
sábio e que traria maior glória para Ele”.



“CFW6§2. Por este pecado eles decaíram da sua
retidão original e da comunhão com Deus, e
assim se tornaram mortos em pecado e
inteiramente corrompidos em todas as suas
faculdades e partes do corpo e da alma. Gn. 3.6-
8; Rm. 3.23; Gn. 2.17; Ef. 2.1-3; Rm. 5.12; Gn.
6.5; Jr. 17.9; Tt 1.15; Rm.3.10-18.



Os Cinco Pontos  
Calvinistas

João Calvino (1509 – 1564)

1) Depravação Total: após a Queda, o homem é totalmente
incapaz de escolher o bem quanto a questões espirituais, visto
estar morto em delitos e pecados;

2) Eleição Incondicional: Deus, antes da fundação do mundo, em
seu propósito eterno e soberano, segundo o conselho da sua
vontade, em amor elegeu alguns pecadores para a salvação,
independente de quaisquer méritos que neles se observassem,
nem tampouco previsão de arrependimento e fé;

3) Expiação Limitada: ao enviar seu Filho para ser morto por
causa dos pecados dos homens, Deus, na verdade, tinha em
mente propiciar o único meio para que seus eleitos pudessem
ser salvos, o que lhes garante eterna salvação, enquanto a
expiação arminiana é universal e, contudo, não garante a
salvação de ninguém em termos absolutos;

4) Graça Irresistível: os eleitos, dentro do tempo, serão chamados
por Deus para sair de suas sepulturas espirituais, isto de um
modo irresistível, no ato da aplicação da redenção pelo Espírito
Santo (regeneração), uma vez que esta redenção eterna foi-lhes
conquistada objetivamente por Deus Filho.

5) Perseverança dos Santos: a salvação do eleito é eterna, uma vez
que a mesma graça de Deus que o salvou agirá eficazmente em
sua vida, de maneira que não poderá cair total e finalmente,
pois justificação, regeneração e adoção são irreversíveis.





Filipenses 1.29: pois vos foi concedido, por amor de Cristo, não somente o crer nele, mas também o 
padecer por ele,

“O homem, caindo em um estado de pecado, perdeu totalmente todo o poder de
vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanhe a salvação, de sorte que um
homem natural, inteiramente adverso a esse bem e morto no pecado, é incapaz de, pelo seu
próprio poder, converter-se ou mesmo preparar-se para isso” (CFW, IX, 3).

2 Coríntios  4.3 – 4: ... o deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não 
resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus.

II Timóteo  2.25 corrigindo com mansidão os que resistem, na esperança de que Deus lhes conceda o 
arrependimento para conhecerem plenamente a verdade

João 6.44 Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer.

João 6.65 ... ninguém pode vir a mim, se pelo Pai lhe não for concedido.

I Coríntios 2.14: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são 
loucura; e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente.

TULIP – Depravação Total
O homem tem livre-arbítrio? Pode escolher Deus?

Efésios 2.1 Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados,



“CFW6§3. Sendo eles o tronco de toda a
humanidade, o delito dos seus pecados foi
imputado a seus filhos; e a mesma morte em
pecado, bem como a sua natureza corrompida,
foram transmitidas a toda a sua posteridade,
que deles procede por geração ordinária.
At. 17.26; Gn. 2.17; Rm. 5.17, 15-19; I Co. 15.21-
22,45, 49; Sl.51.5; Gn.5.3; Jo. 3.6.



O PECADO DE ADÃO E SUA RELAÇÃO COMIGO

Stott coloca o individualismo
ocidental com barreira para
entender o texto, o que não
ocorre para a mentalidade
oriental.

A ideia da SOLIDARIEDADE DA RAÇA é um pensamento
comum dos hebreus. Enquanto nós nos vemos
isoladamente, num profundo individualismo, os judeus
se veem como ligados uns aos outros. Quando Daniel
confessa os pecados da nação, usa o PLURAL, não o
SINGULAR. Quando Deus pune o pecado de Acã, toda a
nação sofre – a ato de Acã não foi visto isoladamente. É
como se a nação toda tivesse pecado. O que fazia o
indivíduo, fazia a nação.

F. F. Bruce: Diante de Deus, só há
dois homens – Adão e Jesus
Cristo – e todos os outros
homens estão pendurados nos
cinturões desses dois.

É assim que Paulo vê Adão; ele não era um indivíduo,
ele era a humanidade. Porque Adão era a humanidade,
toda a humanidade pecou nele. Seu pecado foi o
pecado de toda a humanidade.



CMW 22. Caiu todo o gênero humano na primeira
transgressão?
O pacto sendo feito com Adão, como representante, não
para si somente, mas para toda a sua posteridade, todo o
gênero humano, descendendo dele por geração
ordinária, pecou nele e caiu com ele na primeira
transgressão.
At 17:26; Gn 2:17.



“CFW6§3. Sendo eles o tronco de toda a
humanidade, o delito dos seus pecados foi
imputado a seus filhos; e a mesma morte em
pecado, bem como a sua natureza corrompida,
foram transmitidas a toda a sua posteridade,
que deles procede por geração ordinária.
At. 17.26; Gn. 2.17; Rm. 5.17, 15-19; I Co. 15.21-
22,45, 49; Sl.51.5; Gn.5.3; Jo. 3.6.



A LIGAÇÃO ENTRE O PECADO DE ADÃO E O PECADO DE SEUS DESCENDENTES

Teologia 
Federal

Adão nos representava 
como chefe da aliança

Herdamos a 
culpa

Rm 5.18 ... por uma só ofensa, veio 
o juízo sobre todos os homens para 

condenação

Natureza 
corrompida

Nossa corrupção nata 
também constitui culpa 

diante de Deus

Herdamos a 
corrupção

Sl 51.5 Eu nasci na iniquidade, e em 
pecado me concebeu minha mãe.

6 - QUEDA

Culpa do pecado de 
Adão imputada aos 

homens

8 - MEDIADOR

Culpa do pecado 
dos homens 

imputada a Cristo

11 - JUSTIFICAÇÃO

Justiça de Cristo 
imputada aos 

pecadores eleitos



“CFW6§4. Desta corrupção original pela qual
ficamos totalmente indispostos, adversos a todo
o bem e inteiramente inclinados a todo o mal, é
que procedem todas as transgressões atuais.
Rm. 5.6, 7.18 e 5.7; Cl. 1.21; Gn. 6.5 e 8.21; Rm.
3.10-12; Tg. 1.14-15; Ef. 2.2-3; Mt. 15-19.



Filipenses 1.29: pois vos foi concedido, por amor de Cristo, não somente o crer nele, mas também o 
padecer por ele,

“O homem, caindo em um estado de pecado, perdeu totalmente todo o poder de
vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanhe a salvação, de sorte que um
homem natural, inteiramente adverso a esse bem e morto no pecado, é incapaz de, pelo seu
próprio poder, converter-se ou mesmo preparar-se para isso” (CFW, IX, 3).

2 Coríntios  4.3 – 4: ... o deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não 
resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus.

II Timóteo  2.25 corrigindo com mansidão os que resistem, na esperança de que Deus lhes conceda o 
arrependimento para conhecerem plenamente a verdade

João 6.44 Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer.

João 6.65 ... ninguém pode vir a mim, se pelo Pai lhe não for concedido.

I Coríntios 2.14: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são 
loucura; e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente.

TULIP – Depravação Total
O homem tem livre-arbítrio? Pode escolher Deus?

Efésios 2.1 Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados,



“CFW6§5. Esta corrupção da natureza persiste,
durante esta vida, naqueles que são
regenerados; e, embora seja ela perdoada e
mortificada por Cristo, todavia tanto ela, como
os seus impulsos, são real e propriamente
pecado. Rm. 7.14, 17, 18, 21-23; Tg. 3-2; I Jo 1.8-
10; Pv. 20.9; Ec. 7-20; Gl.5.17.



JÁ FUI, ESTOU SENDO E SEREI SALVO DO PECADO

ETAPA LIBERTAÇÃO E EU COM ISSO?

JUSTIFICAÇÃO DA CONDENAÇÃO DO PECADO JÁ FUI

SANTIFICAÇÃO DO PODER DO PECADO ESTOU SENDO

GLORIFICAÇÃO DA PRESENÇA DO PECADO SEREI



“CFW6§6. Todo pecado, tanto o original como o
atual, sendo transgressão da justa lei de Deus e
a ela contrária, torna, pela sua própria natureza,
culpado o pecador e por essa culpa está ele
sujeito à ira de Deus e à maldição da lei e,
portanto, exposto à morte, com todas as
misérias espirituais, temporais e eternas. I Jo
3.4; Rm. 2.15; Rm. 3.9,19; Ef. 2.3; Gl. 3.10; Rm.
6.23; Ef. 6.18; Lm. 3.39; Mt. 25:41; II Ts. 1.9.



A Lei me mostra o quanto sou culpado e o quanto preciso de Cristo

Cristo me salva e me manda obedecer à Lei



“CFW6§6. Todo o pecado, tanto o original como
o atual, sendo transgressão da justa lei de Deus
e a ela contrária, torna, pela sua própria
natureza, culpado o pecador e por essa culpa
está ele sujeito à ira de Deus e à maldição da lei
e, portanto, exposto à morte, com todas as
misérias espirituais, temporais e eternas. I Jo
3.4; Rm. 2.15; Rm. 3.9,19; Ef. 2.3; Gl. 3.10; Rm.
6.23; Ef. 6.18; Lm. 3.39; Mt. 25:41; II Ts. 1.9.



A ira de Deus é uma perfeição do caráter divino sobre a qual precisamos
meditar com frequência.

1) Primeiro, para que os nosso corações fiquem devidamente impressionados
com a ojeriza de Deus pelo pecado. Estamos sempre inclinados a uma
consideração superficial do pecado, a encobrir a sua fealdade, a desculpá-lo
com escusas várias. Mas, quanto mais estudarmos e ponderarmos a aversão
de Deus pelo pecado e a maneira terrível como se vinga dele, mais
probabilidade teremos de compreender quão horrível é o pecado.

2) Segundo, para produzir em nossas almas um verdadeiro temor de Deus: "...
retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com
reverência e piedade ("santo temor"); porque o nosso Deus é fogo
consumidor"(Hb.12:28-29). Não podemos serví-lo "agradavelmente" sem a
devida "reverência" ante a sua tremenda Majestade e sem o devido "santo
temor" de Sua ira, e promoveremos melhor estas coisas trazendo
frequentemente à memória o fato de que "o nosso Deus é um fogo
consumidor".

3) Terceiro, para induzir nossas almas a fervoroso louvor a Deus por Ter-nos
livrado "... da ira futura“ (I Ts.1:10).

A. W. Pink, Os Atributos de Deus



“CFW6§6. Todo o pecado, tanto o original como
o atual, sendo transgressão da justa lei de Deus
e a ela contrária, torna, pela sua própria
natureza, culpado o pecador e por essa culpa
está ele sujeito à ira de Deus e à maldição da lei
e, portanto, exposto à morte, com todas as
misérias espirituais, temporais e eternas. I Jo
3.4; Rm. 2.15; Rm. 3.9,19; Ef. 2.3; Gl. 3.10; Rm.
6.23; Ef. 6.18; Lm. 3.39; Mt. 25:41; II Ts. 1.9.



“CFW5§5. O mui sábio, justo e gracioso Deus
muitas vezes deixa por algum tempo seus filhos
entregues a muitas tentações e à corrupção dos
seus próprios corações, para castigá-los pelos
seus pecados anteriores ou fazer-lhes conhecer
o poder oculto da corrupção e dolo dos seus
corações, a fim de que eles sejam humilhados;
para animá-los a dependerem mais íntima e
constantemente do apoio dele e torná-los mais
vigilantes contra todas as futuras ocasiões de
pecar, para vários outros fins justos e santos.
II Cr. 32:25-26, 31; II Sm. 24:1, 25; Lc. 22:31-32; II
Co. 12:7-9.



“CFW5§6. Quanto àqueles homens malvados e ímpios
que Deus, como justo juiz, cega e endurece em razão de
pecados anteriores, ele não só lhes recusa a graça pela
qual poderiam ser iluminados em seus entendimentos
e movidos no coração, mas às vezes tira os dons que já
possuíam, e os expõe a objetos que, por sua corrupção,
torna ocasiões de pecado; além disso os entrega às
suas próprias paixões, às tentações do mundo e ao
poder de Satanás: assim acontece que eles se
endurecem sob as influências dos meios que Deus
emprega para o abrandamento dos outros. Rm. 1:24-
25, 28 e 11:7; Dt. 29:4; Mc. 4:11-12; Mt. 13:12 e 25:29; II
Rs 8:12-13; Sl.81:11-12; I Co. 2:11; II Co. 11:3; Exo. 8:15,
32; II Co. 2:15-16; Is. 8:14.


