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ADOÇÃO NO CATECISMO MAIOR DE WESTMINSTER

Pergunta 74. O que é adoção? Adoção é um ato da livre
graça de Deus, em seu único Filho Jesus Cristo e por amor
dEle, pelo qual todos os que são justificados são recebidos
no número de filhos de Deus, trazem em si o seu nome,
recebem o Espírito de seu Filho, estão sob o seu cuidado e
providências paternais, são admitidos a todas as liberdades
e privilégios dos filhos de Deus, são feitos herdeiros de
todas as promessas e co-herdeiros com Cristo em glória.
Ref: Sl 103:13; Pv 14:26; Mt 6:32; Rm 8:17; I Jo 3:1; Ef 1:5;
Gl 4:4,5,6; Jo 1:12; Ap 3:12.
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Deus, por uma adoção graciosa, cria aqueles a
quem quer ter por filhos. A causa intrínseca disto,
porém, está nele próprio, porque não leva em
conta nada mais além de seu secreto e singular
beneplácito.

Institutas de Calvino – Livro III p. 402



Romanos 9.11: (pois não tendo os gêmeos ainda nascido, nem tendo praticado bem ou mal, para que o 
propósito de Deus segundo a eleição permanecesse firme, não por causa das obras, mas por aquele que 

chama), foi-lhe dito: O maior servirá o menor. Como está escrito: Amei a Jacó, e aborreci a Esaú.

II Timóteo 1.9: [Deus] nos salvou, e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas 
segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, 

TULIP – Eleição (Un)Incondicional
Deus nos escolheu com base em algum critério?

Deuteronômio 7. 7 – 8: Não vos teve o SENHOR afeição, nem vos escolheu porque fôsseis mais numerosos 
do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o SENHOR vos amava 

“Segundo o seu eterno e imutável propósito e segundo o santo conselho e beneplácito da sua
vontade, Deus antes que fosse o mundo criado, escolheu em Cristo para a glória eterna os homens que são 
predestinados para a vida; para o louvor da sua gloriosa graça, Ele os escolheu de sua mera e livre graça e 

amor, e não por previsão de fé, ou de boas obras e perseverança nelas, ou de qualquer outra coisa na 
criatura que a isso o movesse, como condição ou causa”. (CFW III, 5)

Tito 3.5: não em virtude de obras de justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia,            
nos salvou mediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo





1 João 3.1 Vede que grande [lit.: de que
país?] amor nos tem concedido o Pai, a
ponto de sermos chamados filhos de
Deus; e, de fato, somos filhos de Deus.



A natureza da adoção: a) A causa da adoção é Deus. Deus é aquele
que adota. É uma expressão do amor de Deus (1Jo 3:1). A adoção
é fundamentada no decreto de Deus. Deus ordenou que todos os
que foram escolhidos em Cristo fossem também adotados como
filhos de Deus (Ef 1:5). b) A adoção é um aspecto chave da nova
aliança. Ela é promessa de Deus (2Co 6:18). c) A adoção acontece
no mesmo momento da regeneração, como parte do processo da
salvação, embora a adoção também foi feita na eternidade
passada quando Deus nos predestinou a sermos os filhos d’Ele. A
adoção que aconteceu desde eternidade não é realizada no tempo
até a conversão e regeneração. d) Tanto a adoção como a
justificação são atos jurídicos. A adoção não é a concessão de uma
nova natureza (que é a regeneração), mas a concessão de uma
nova posição diante de Deus. e) A adoção é o início de novas
relações. A experiência do crente muda porque ele é reconciliado
com Deus.

Alan Myatt & Franklin Ferreira - Teologia Sistemática p. 258



João 1.11 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, a
saber, aos que creem no seu nome; 13 os quais não
nasceram do sangue, nem da vontade da carne,
nem da vontade do homem, mas de Deus.
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graça de Deus, em seu único Filho Jesus Cristo e por amor
dEle, pelo qual todos os que são justificados são recebidos
no número de filhos de Deus, trazem em si o seu nome,
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Romanos 6.1 Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que
seja a graça mais abundante? 2 De modo nenhum! Como viveremos
ainda no pecado, nós os que para ele morremos? 3 Ou, porventura,
ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos
batizados na sua morte? 4 Fomos, pois, sepultados com ele na morte
pelo batismo; para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos
pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. 5
Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte,
certamente, o seremos também na semelhança da sua ressurreição, 6
sabendo isto: que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para
que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como
escravos; 7 porquanto quem morreu está justificado do pecado. 8 Ora,
se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, 9
sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não
morre; a morte já não tem domínio sobre ele. 10 Pois, quanto a ter
morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado; mas, quanto a
viver, vive para Deus. 11 Assim também vós considerai-vos mortos para
o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus.



UNIÃO COM CRISTO

“Tendo-se unido conosco
na nossa carne, nos nossos
pecados, no nosso sofri-
mento e morte, ele [Jesus],
agora, nos une consigo
mesmo em sua vida na
nova criação por meio do
seu Espírito (p. 618)”
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(transcende as relações humanas na intimidade da 
comunhão, no poder transformador de sua influência, na 

excelência de suas consequências) 

LEGAL

(por meio de um pacto, que entra em vigor pela obra de 
Cristo, somos declarados justos, adotados como filhos de 

Deus e recebemos herança)

ORGÂNICA

(enxertados na Videira, que é Cristo, passamos a exibir 
frutos de justiça)

(Horton, p. 621)



CFW12§1. A todos os que são justificados, Deus se digna
fazer participantes da graça da adoção (Ef 1.5; Gl4.4-5) em e
por Seu único Filho Jesus Cristo. Por essa graça, eles são
recebidos no número e gozam a liberdade e privilégios dos
filhos de Deus (Jo 1.12; Rm 8.17), têm sobre si o nome Dele
(Ap 3.12), recebem o Espírito de adoção (Rm 8.15), têm
acesso com ousadia, ao trono da graça (Ef 3.12; Hb 4.16; Rm
5.2), e são habilitados, a clamar “Abba, Pai” (Gl 4.6); são
tratados com piedade (Sl 103.13), protegidos (Pv 14.26; Sl
27.1-3), providos (Mt 6.30-32;1Pe5.7) e corrigidos por Ele,
como por um pai (Hb12.6); nunca, porém, abandonados (Lm
3.31; Hb 13.5), mas selados para o dia de redenção (Ef 4.30),
e recebem as promessas (Hb 6.12) como herdeiros da eterna
salvação (1Pe 1.4; Hb1.14).



A justificação é a bênção básica, sobre a qual a adoção se
fundamenta; a adoção é a bênção do coroamento, para a
qual a justificação abre o caminho. O status da adoção
pertence a todos os que recebem a Cristo (Jo 1.12). O
status de adotados dos crentes significa que, em Cristo e
por meio dele, Deus os ama como ama seu Filho unigênito,
e partilhará com todos eles a glória que é agora de Cristo
(Rm 8.17,38,39).

Teologia Concisa – J. I. Packer  p. 157



NO FUTURO
PRESERVAÇÃO GLORIFICAÇÃO

NA HISTÓRIA PRESENTE
VOCAÇÃO EFICAZ JUSTIFICAÇÃO ADOÇÃO SANTIFICAÇÃO

NA HISTÓRIA PASSADA
REDENÇÃO

NA ETERNIDADE
ELEIÇÃO

NOSSA UNIÃO COM CRISTO

(Horton, p. 618)



A adoção diz respeito à atitude divina pela
qual ele nos adota como filhos por meio de Cristo
Jesus. Isso já estava predestinado, pois Paulo diz
que Deus "nos predestinou para ele, para a adoção
de filhos, por meio de Jesus Cristo" (Ef 1.5). Porém,
como Paulo declara: "Vindo, porém, a plenitude do
tempo, Deus enviou seu Filho [...], a fim de que
recebêssemos a adoção de filhos [...]. " (Gl 4.4-6).

Fomos predestinados para sermos filhos na
eternidade, e Deus concretizou isso dentro do
tempo.

Razão da Esperança – Leandro Lima  p. 334 





CFW12§1. A todos os que são justificados, Deus se digna
fazer participantes da graça da adoção (Ef 1.5; Gl 4.4-5) em e
por Seu único Filho Jesus Cristo. Por essa graça, eles são
recebidos no número e gozam a liberdade e privilégios dos
filhos de Deus (Jo 1.12; Rm 8.17), têm sobre si o nome Dele
(Ap 3.12), recebem o Espírito de adoção (Rm 8.15), têm
acesso com ousadia, ao trono da graça (Ef 3.12; Hb 4.16; Rm
5.2), e são habilitados, a clamar “Abba, Pai” (Gl 4.6); são
tratados com piedade (Sl 103.13), protegidos (Pv 14.26; Sl
27.1-3), providos (Mt 6.30-32;1Pe5.7) e corrigidos por Ele,
como por um pai (Hb12.6); nunca, porém, abandonados (Lm
3.31; Hb 13.5), mas selados para o dia de redenção (Ef 4.30),
e recebem as promessas (Hb 6.12) como herdeiros da eterna
salvação (1Pe 1.4; Hb1.14).



O QUE DEUS ESTÁ FAZENDO EM NÓS

REGENERAÇÃO Nova vida, nova natureza De morto para 
“nascido de novo”

JUSTIFICAÇÃO Nova situação legal De injusto para 
“formalmente justo”

ADOÇÃO Nova posição ou status De mera criatura para 
“filho de Deus”

SANTIFICAÇÃO Novo caráter De derrotado pelo 
pecado para “vitorioso 
por meio do Espírito”



A necessidade da adoção: a) Através da justificação somos
declarados justos, mas a salvação inclui muito mais. Além de ser
perdoados dos pecados, tornamo-nos membros da família de
Deus. A justificação não faz automaticamente que sejamos
filhos de Deus. A adoção é uma ação adicional do Espírito Santo,
pelo qual todos que são justificados entram num
relacionamento filial com Deus. b) A adoção é necessária para
superar a alienação entre os seres humanos e Deus. Adão e
Eva, antes da queda, tinham um relacionamento intimo e
pessoal com Deus. Aquele relacionamento foi rompido pelo
pecado e eles se tornaram objetos da ira de Deus. Os seres
humanos decaídos são, agora, os filhos do Diabo (Jo 8:44). O
evangelho significa a restauração de todas as coisas (At 3:21)
inclusive a restauração do relacionamento pessoal com Deus.
Isso é conseguido através da adoção.

Alan Myatt & Franklin Ferreira - Teologia Sistemática p. 258



UNIÃO COM CRISTO

(História Presente)

ASPECTOS FORENSES

JUSTIFICAÇÃO ADOÇÃO

EFEITOS 
TRANSFORMADORES

SANTIFICAÇÃO PRESERVAÇÃO

“Através da lente interpretativa da união com Cristo, podemos transpor a falsa escolha entre 
uma salvação legal, judicial e passiva, por um lado, e uma participação relacional, mística e 

transformadora em Cristo, por outro” (Horton, p. 619)”



CFW12§1. A todos os que são justificados, Deus se digna
fazer participantes da graça da adoção (Ef 1.5; Gl4.4-5) em e
por Seu único Filho Jesus Cristo. Por essa graça, eles são
recebidos no número e gozam a liberdade e privilégios dos
filhos de Deus (Jo 1.12; Rm 8.17), têm sobre si o nome Dele
(Ap 3.12), recebem o Espírito de adoção (Rm 8.15), têm
acesso com ousadia, ao trono da graça (Ef 3.12; Hb 4.16; Rm
5.2), e são habilitados, a clamar “Abba, Pai” (Gl 4.6); são
tratados com piedade (Sl 103.13), protegidos (Pv 14.26; Sl
27.1-3), providos (Mt 6.30-32;1Pe5.7) e corrigidos por Ele,
como por um pai (Hb12.6); nunca, porém, abandonados (Lm
3.31; Hb 13.5), mas selados para o dia de redenção (Ef 4.30),
e recebem as promessas (Hb 6.12) como herdeiros da eterna
salvação (1Pe 1.4; Hb1.14).



Os crentes são, antes de tudo, filhos de Deus por adoção.
Isto implica, naturalmente, que eles não são filhos de Deus
por natureza, como os “liberais” modernos gostariam de
fazer-nos acreditar, pois ninguém iria adotar os seus
próprios filhos. Esta adoção é um ato legal, pelo qual Deus
coloca o pecador no estado de filho, mas não o transforma
interiormente, como tampouco os pais mudam, pelo mero
ato de adoção, a vida interior de um filho adotado. A
mudança efetuada tem que ver com a relação em que o
homem se acha com Deus. Em virtude da sua adoção, os
crentes são, por assim dizer, iniciados na própria família de
Deus, ficam sob a lei da obediência filial e, ao mesmo
tempo, passam a ter direito a todos os privilégios da
filiação.

Berkhof pág 512 - 513



CFW12§1. A todos os que são justificados, Deus se digna
fazer participantes da graça da adoção (Ef 1.5; Gl4.4-5) em e
por Seu único Filho Jesus Cristo. Por essa graça, eles são
recebidos no número e gozam a liberdade e privilégios dos
filhos de Deus (Jo 1.12; Rm 8.17), têm sobre si o nome Dele
(Ap 3.12), recebem o Espírito de adoção (Rm 8.15), têm
acesso com ousadia, ao trono da graça (Ef 3.12; Hb 4.16; Rm
5.2), e são habilitados, a clamar “Abba, Pai” (Gl 4.6); são
tratados com piedade (Sl 103.13), protegidos (Pv 14.26; Sl
27.1-3), providos (Mt 6.30-32;1Pe5.7) e corrigidos por Ele,
como por um pai (Hb12.6); nunca, porém, abandonados (Lm
3.31; Hb 13.5), mas selados para o dia de redenção (Ef 4.30),
e recebem as promessas (Hb 6.12) como herdeiros da eterna
salvação (1Pe 1.4; Hb1.14).



Ora, desde que a Deus chamamos Pai, fazendo-o sem
dúvida antepomos o nome de Cristo, pois com que
confiança de outra sorte alguém chamaria a Deus de Pai?
Quem temeriamente prorromperia a isto, usurpando a
honra do Filho de Deus, salvo se em Cristo fôssemos
adotados por filhos da graça, Cristo que, sendo o
verdadeiro Filho, nos foi dado, ele mesmo, por Irmão, para
que o que ele mesmo tem por natureza se faça nosso por
beneficio da adoção, se com fé segura abraçamos tão
grande benevolência? Como diz João: “a todos quantos o
receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de
Deus, aos que creem em seu nome” [Jo 1.12].

Institutas de Calvino – Livro III p. 362



Romanos 8.29 Porquanto aos que de antemão
conheceu, também os predestinou para serem
conformes à imagem de seu Filho, a fim de
que ele seja o primogênito entre muitos
irmãos.



Os privilégios da adoção: [...] b) Sendo filhos de Deus,
receberemos um nome novo, do mesmo modo em que um
filho adotado ganha o nome do seu novo pai (1Jo 3:1; Ap
2:17). Temos o direito de chamar Deus de “papai” (abba).
[...] d) Somos membros de uma família maior. Nós temos
irmãos e irmãs em Cristo. A adoção faz com que tenhamos
novos relacionamentos horizontais (com outros) e verticais
(com Deus).

Alan Myatt & Franklin Ferreira - Teologia Sistemática p. 258



CFW12§1. A todos os que são justificados, Deus se digna
fazer participantes da graça da adoção (Ef 1.5; Gl4.4-5) em e
por Seu único Filho Jesus Cristo. Por essa graça, eles são
recebidos no número e gozam a liberdade e privilégios dos
filhos de Deus (Jo 1.12; Rm 8.17), têm sobre si o nome Dele
(Ap 3.12), recebem o Espírito de adoção (Rm 8.15), têm
acesso com ousadia, ao trono da graça (Ef 3.12; Hb 4.16; Rm
5.2), e são habilitados, a clamar “Abba, Pai” (Gl 4.6); são
tratados com piedade (Sl 103.13), protegidos (Pv 14.26; Sl
27.1-3), providos (Mt 6.30-32;1Pe5.7) e corrigidos por Ele,
como por um pai (Hb12.6); nunca, porém, abandonados (Lm
3.31; Hb 13.5), mas selados para o dia de redenção (Ef 4.30),
e recebem as promessas (Hb 6.12) como herdeiros da eterna
salvação (1Pe 1.4; Hb1.14).



É a habitação do Espírito em nós que configura a
nossa "adoção" como filhos de Deus. E o
testemunho interior desse mesmo Espírito que nos
dá a certeza da nossa filiação. Em seguida, Paulo
continua de modo lógico: "Ora, se somos filhos,
somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-
herdeiros com Cristo" (Rm 8.17). Um filho é
logicamente também um herdeiro. A habitação do
Espírito em nós faz com que sejamos herdeiros de
Deus.

Razão da Esperança – Leandro Lima  p. 558 



Paulo chama o Espírito que recebem não somente
de “Espírito de adoção” [Rm 8.15], mas também de
“selo e penhor da herança futura” [Ef 1.13, 14;
também 2Co 1.22; 5.5], porquanto, de fato, por seu
testemunho, no coração lhes estabelece e sela a
certeza da adoção futura.

Institutas de Calvino – Livro III p. 426



CFW12§1. A todos os que são justificados, Deus se digna
fazer participantes da graça da adoção (Ef 1.5; Gl4.4-5) em e
por Seu único Filho Jesus Cristo. Por essa graça, eles são
recebidos no número e gozam a liberdade e privilégios dos
filhos de Deus (Jo 1.12; Rm 8.17), têm sobre si o nome Dele
(Ap 3.12), recebem o Espírito de adoção (Rm 8.15), têm
acesso com ousadia, ao trono da graça (Ef 3.12; Hb 4.16; Rm
5.2), e são habilitados, a clamar “Abba, Pai” (Gl 4.6); são
tratados com piedade (Sl 103.13), protegidos (Pv 14.26; Sl
27.1-3), providos (Mt 6.30-32;1Pe5.7) e corrigidos por Ele,
como por um pai (Hb12.6); nunca, porém, abandonados (Lm
3.31; Hb 13.5), mas selados para o dia de redenção (Ef 4.30),
e recebem as promessas (Hb 6.12) como herdeiros da eterna
salvação (1Pe 1.4; Hb1.14).



Ter recebido o Espírito como um selo significa, antes de
tudo, estar seguro, de que se pertence a Deus [as ovelhas
eram seladas por seus pastores no tempo do NT]... – uma
asseveração que deve ser entendida à luz do que foi dito
anteriormente sobre o testemunho do Espírito em nossos
corações, no sentido de que somos filhos de Deus. Mas o
selo do Espírito também significa segurança para o futuro,
e a certeza de que, ao final, vamos receber nossa herança
em Cristo.

Anthony Hoekema – A Bíblia e o Futuro



Mateus 27.62 No dia seguinte, que é o dia depois da
preparação, reuniram- se os principais sacerdotes e os
fariseus e, dirigindo- se a Pilatos, 63 disseram-lhe: Senhor,
lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia,
disse: Depois de três dias ressuscitarei. 64 Ordena, pois,
que o sepulcro seja guardado com segurança até ao
terceiro dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o
roubem e depois digam ao povo: Ressuscitou dos mortos; e
será o último embuste pior que o primeiro. 65 Disse- lhes
Pilatos: Aí tendes uma escolta; ide e guardai o sepulcro
como bem vos parecer. 66 Indo eles, montaram guarda ao
sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta.







Não devemos jamais buscar a certeza da nossa
salvação nas nossas habilidades ou na nossa vida,
mas no selo que Deus pôs sobre a nossa vida, o selo
do Espírito Santo que funciona como um penhor da
nossa salvação (Ef 1.13-14). Para que perdêssemos
a salvação, teríamos que voltar à antiga condição de
morte espiritual.

Razão da Esperança – Leandro Lima  p. 403 



CFW12§1. A todos os que são justificados, Deus se digna
fazer participantes da graça da adoção (Ef 1.5; Gl4.4-5) em e
por Seu único Filho Jesus Cristo. Por essa graça, eles são
recebidos no número e gozam a liberdade e privilégios dos
filhos de Deus (Jo 1.12; Rm 8.17), têm sobre si o nome Dele
(Ap 3.12), recebem o Espírito de adoção (Rm 8.15), têm
acesso com ousadia, ao trono da graça (Ef 3.12; Hb 4.16; Rm
5.2), e são habilitados, a clamar “Abba, Pai” (Gl 4.6); são
tratados com piedade (Sl 103.13), protegidos (Pv 14.26; Sl
27.1-3), providos (Mt 6.30-32;1Pe5.7) e corrigidos por Ele,
como por um pai (Hb12.6); nunca, porém, abandonados (Lm
3.31; Hb 13.5), mas selados para o dia de redenção (Ef 4.30),
e recebem as promessas (Hb 6.12) como herdeiros da eterna
salvação (1Pe 1.4; Hb1.14).



Os privilégios da adoção: [...] c) Temos acesso direto
a Deus como resultado de sermos seus filhos. Isso é
o significado do véu do santuário no templo ter sido
rasgado de alto a baixo (Mc 15:38).

Alan Myatt & Franklin Ferreira - Teologia Sistemática p. 258



CFW12§1. A todos os que são justificados, Deus se digna
fazer participantes da graça da adoção (Ef 1.5; Gl4.4-5) em e
por Seu único Filho Jesus Cristo. Por essa graça, eles são
recebidos no número e gozam a liberdade e privilégios dos
filhos de Deus (Jo 1.12; Rm 8.17), têm sobre si o nome Dele
(Ap 3.12), recebem o Espírito de adoção (Rm 8.15), têm
acesso com ousadia, ao trono da graça (Ef 3.12; Hb 4.16; Rm
5.2), e são habilitados, a clamar “Abba, Pai” (Gl 4.6); são
tratados com piedade (Sl 103.13), protegidos (Pv 14.26; Sl
27.1-3), providos (Mt 6.30-32;1Pe5.7) e corrigidos por Ele,
como por um pai (Hb12.6); nunca, porém, abandonados (Lm
3.31; Hb 13.5), mas selados para o dia de redenção (Ef 4.30),
e recebem as promessas (Hb 6.12) como herdeiros da eterna
salvação (1Pe 1.4; Hb1.14).



Mateus 6.30 Ora, se Deus veste assim a erva do
campo, que hoje existe e amanhã é lançada no
forno, quanto mais a vós outros, homens de
pequena fé? 31 Portanto, não vos inquieteis,
dizendo: Que comeremos? Que beberemos? Ou:
Com que nos vestiremos? 32 Porque os gentios é
que procuram todas estas coisas; pois vosso Pai
celeste sabe que necessitais de todas elas;



CFW12§1. A todos os que são justificados, Deus se digna
fazer participantes da graça da adoção (Ef 1.5; Gl4.4-5) em e
por Seu único Filho Jesus Cristo. Por essa graça, eles são
recebidos no número e gozam a liberdade e privilégios dos
filhos de Deus (Jo 1.12; Rm 8.17), têm sobre si o nome Dele
(Ap 3.12), recebem o Espírito de adoção (Rm 8.15), têm
acesso com ousadia, ao trono da graça (Ef 3.12; Hb 4.16; Rm
5.2), e são habilitados, a clamar “Abba, Pai” (Gl 4.6); são
tratados com piedade (Sl 103.13), protegidos (Pv 14.26; Sl
27.1-3), providos (Mt 6.30-32;1Pe5.7) e corrigidos por Ele,
como por um pai (Hb12.6); nunca, porém, abandonados (Lm
3.31; Hb 13.5), mas selados para o dia de redenção (Ef 4.30),
e recebem as promessas (Hb 6.12) como herdeiros da eterna
salvação (1Pe 1.4; Hb1.14).



Hebreus 12.4 Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não
tendes resistido até ao sangue 5 e estais esquecidos da
exortação que, como a filhos, discorre convosco: Filho meu, não
menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies
quando por ele és reprovado; 6 porque o Senhor corrige a quem
ama e açoita a todo filho a quem recebe. 7 É para disciplina que
perseverais (Deus vos trata como filhos); pois que filho há que o
pai não corrige? 8 Mas, se estais sem correção, de que todos se
têm tornado participantes, logo, sois bastardos e não filhos. 9
Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos
corrigiam, e os respeitávamos; não havemos de estar em muito
maior submissão ao Pai espiritual e, então, viveremos? 10 Pois
eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes
parecia; Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim
de sermos participantes da sua santidade.



Os privilégios da adoção: f) A adoção quer dizer que somos
libertados do pecado. Não obedecemos a Deus por causa
do medo de um tirano, mas pelo amor de filhos. Não
somos escravos sob a Lei, como se fosse uma obrigação
legal (Rm 8:15). Não recebemos a punição de pecadores,
mas a disciplina paternal (Hb 12:7). Tal disciplina jamais
tem o propósito de nos punir por nossos pecados, porque
Jesus já foi punido em nosso lugar. A disciplina é só para
nos corrigir e edificar nosso caráter para que nós sejamos
cada vez mais parecidos com Cristo. Como filhos de Deus,
achamos nossa verdadeira liberdade, não no conceito de
autonomia, mas em nossa liberdade do pecado, de Satanás
e da lei.

Alan Myatt & Franklin Ferreira - Teologia Sistemática p. 258



TERMO SIGNIFICADO NOSSO DISTINTIVO CFW REFERÊNCIA EFEITO

DEPRAVAÇÃO Queda, corrupção Total (não “absoluta”); 
Incapacidade de crer

Cap. VI – Queda
Cap. IX – Livre-arbítrio

Jo 6.44, 65
1 Co 2.14

HUMILDADE

ELEIÇÃO Escolha divina
Decreto

Incondicional, soberana, não 
baseada em presciência

Cap. III - Dos Decretos 
Eternos 

Rm 9. 11 – 18 
2 Tm 1.9

SUBMISSÃO

SUBSTITUIÇÃO Cristo assumiu nossa natureza e condenação; 
tomou nosso lugar, se fez homem

Verdadeiro Deus,  
verdadeiro homem (≠TJ)

Cap. VIII – De Cristo, o 
Mediador (§IV)

Is 53 GRATIDÃO

EXPIAÇÃO Sofrimento compensatório de culpa
Pagar a pena, “cobrir” (mas não “encobrir”)

Limitada, apenas pelos eleitos Cap. XI – Da Justificação
(§IV)

Ef 5.25; Jo 6.39, 
10.27

ALÍVIO

PROPICIAÇÃO Interromper hostilidade (tornar propício) De uma vez por todas!
(contra a missa romana)

Cap. XXIX – Da Ceia do 
Senhor (§II)

Hb 2.17;
Rm 3.25

SEGURANÇA

REDENÇÃO Comprar de volta, pagar o resgate, redimir Cristo pagou tudo; não posso
completar esse pagamento

Cap. VIII – De Cristo, o 
Mediador (§VI)

Rm 3.24,
Ef 1.7

DESCANSO

RECONCILIAÇÃO Apaziguar oponentes Garantida, não possibilitada Cap. VIII – De Cristo, o 
Mediador (§V)

Rm 5.10 PAZ

MEDIAÇÃO Estar no meio entre duas partes; fazer a 
ponte de aproximação entre elas

Só Cristo como Mediador 
(ø santos, Maria, Igreja)

Cap. VIII – De Cristo, o 
Mediador

Is 42.6, 49.8;
1 Tm 2.5

CONFIANÇA

VOCAÇÃO Chamado Eficaz, a graça é irresistível para 
os eleitos regenerados

Cap. X – Da Vocação 
Eficaz

Rm 8.30; 
Ez 6.26

EVANGELISMO

REGENERAÇÃO Gerar de novo; dar vida ao morto; 
“nascer de novo” – mudança interna

Ato divino (Ele vos deu vida);  
logicamente anterior à fé

Cap. XIII – Da Santificação 
(§I)

Jo 3. 1 – 15 DEPENDÊNCIA

CONVERSÃO Mudança externa de atitude Regeneração = concepção; 
conversão = dar à luz

Cap. CXV – Do arrepen-
dimento para a vida (§II)

1 Ts 1.9;
1 Pe 2.25

BUSCA

JUSTIFICAÇÃO Ato pelo qual Deus DECLARA justo o pecador, 
IMPUTANDO a ele a justiça de Cristo

Somente pela fé (como 
instrumento, e não causa)

Cap. XI – Da Justificação Rm 5.1;
Gl 3.24

ESPERANÇA

ADOÇÃO Receber como filho Bênção culminante para a qual a 
justificação abre caminho

Cap. XII – Da Adoção Gl 4.4 – 7;
Ef 1.5 

PRIVILÉGIO!

SANTIFICAÇÃO Cap. V – Da Providência; 
Cap. XIII – Da Santificação

GLORIFICAÇÃO Cap. XVII – Perseverança
Cap. XVIII - Certeza


