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PREFÁCIO 
 

O termo soteriologia deriva-se de duas palavras gregas, sotérion 

que significa salvação, mais logia, que significa estudo. Esta apostila 

trata-se exatamente disso, ou seja, é um breve estudo sobre a salvação. 

Um roteiro de estudos elaborado dentro de uma concepção teológica 

reformada, sem apegos a costumes e crenças errôneas doutrinárias, mas, 

enfatizando os atributos ativos de Deus. 

Guiei-me por uma concepção teológica reformada baseada na análise 

dos fatos e contextos bíblicos, tudo isso exposto em uma linguagem clara 

e concisa. 

Em determinados assuntos você encontrará alguns termos técnicos, que 

alguns julgariam desnecessários, no entanto, eu os empreguei com o 

objetivo de enriquecer o vocabulário do leitor, pois esta apostila está 

endereçada a um público jovem. Ademais, o texto é bastante diserto e 

coloquial enriquecido por valiosas referências bíblicas e notas de rodapé 

que trazem informações adicionais sobre o assunto abordado. Espero que 

você, por meio da reflexão e revelação bíblica, amplie o conhecimento. 

 

 

— O Autor 
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PREFACE 

 
The term soteriology is derived from two Greek words, sotérion that 

means salvation, more logos, meaning study. This book it is just 

about this, it is a brief study on salvation. A roadmap of studies, 

drawn up within a reformed theological conception, without 

attachment to customs and erroneous doctrinal beliefs, but 

emphasizing the assets attributes of God.  

 

I guided myself through a reformed theological conception, based on 

analysis of facts and Biblical contexts, all displayed in a clear and 

concise language. 

 

In some subjects you will find some technical terms, that someone 

would judge unnecessary, however, I have employed, in order to enrich 

the vocabulary of the reader, as this book is addressed to a young 

audience. Besides, the text is very colloquial and desert enriched by 

valuable biblical references and footnotes that provide extra 

information about the subject matter. I hope that you, through 

reflection and biblical revelation, increase your knowledge. 

 

 

Maique Borges 

Summer, 2012 
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INTRODUÇÃO 

O acrônimo TULIP refere-se aos cinco pontos (em Inglês) de uma 

doutrina conhecida como Calvinismo. São doutrinas básicas sobre a 

salvação, na verdade, esses cinco pontos são apenas o arcabouço 

doutrinário do Calvinismo. Solano Portela descreve o Calvinismo como 

“aquela compreensão da mensagem das Escrituras Sagradas que conclui 

que Deus é Soberano sobre todas as coisas 1 ”. Já Charles Haddon 

Spurgeon, disse: 

“There is no such thing as preaching Christ and Him crucified, 

unless we preach what nowadays is called Calvinism. It is a 

nickname to call it Calvinism; Calvinism is the gospel, and nothing 

else. I do not believe we can preach the gospel, if we do not preach 

justification by faith, without works; nor unless we preach the 

sovereignty of God in His dispensation of grace; nor unless we exalt 

the electing, unchangeable, eternal, immutable, conquering love of 

Jehovah; nor do I think we can preach the gospel, unless we base it 

upon the special and particular redemption of His elect and chosen 

people which Christ wrought out upon the cross; nor can I 

comprehend a gospel which lets saints fall away after they are 

called, and suffers the children of God to be burned in the fires of 

damnation”2. 

(Falando sobre os problemas de acreditarmos na vontade do homem 

[“livre-arbítrio”] acima da vontade de Deus, ele diz): “Não existem tais 

problemas quando pregamos a Cristo e a Este Crucificado. A menos que 

pregamos o que atualmente é conhecido como Calvinismo – que na 

verdade é um apelido chamarmos ‘Calvinismo’, por que se trata do 

próprio Evangelho e nada mais - eu não acredito que poderíamos pregar o 

Evangelho se não pregarmos justificação pela fé, sem as obras; também 

não poderíamos pregar o Evangelho sem pregar a Soberania de Deus na 

Sua dispensação da graça;  se não creditarmos dignidade ao inalcançável, 

eterno, imutável e vitorioso amor de Deus; também não acho que 

poderíamos pregar o Evangelho, a menos que O tenhamos como base a 

                                                                 
1 - PORTELA, Solano - 5 Pecados que Ameaçam os Calvinistas; Introdução (Copyright © 2012 de Publicações 
Evangélicas Selecionadas). 
2 - DANIEL, Curt – The History and Theology of Calvinism  (Dallas: Scholars Press, 1993), 126. 
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especial e particular redenção dos Seus eleitos e povo escolhidos, os quais 

foram resgatados por Cristo na cruz; também não compreendo esse 

evangelho que permite que os filhos de Deus, após terem sido resgatados, 

sofrerem sob as chamas da condenação”.  

(Trecho traduzido por Maique de Souza Borges) 

 

Os cinco pontos são esses: 

Total depravity (Depravação total); 

Unconditional election (Eleição incondicional); 

Limited atonement (Expiação limitada); 

Irresistible Grace (Graça irresistível); 

Perseverance of the saints (Perseverança dos santos). 

Nesta apostila pretendo esclarecer/apresentar a você, de acordo com 

a Palavra de Deus, dúvidas a respeito da doutrina da salvação 

(soteriologia), que é saturada com esses cinco pontos. Dentre esses temas 

estaremos enfatizando a Soberania de Deus, atributo que tem sido muito 

desprezado por inúmeros cristãos que crescem em rudimentos 

doutrinários errôneos e para tais cristãos deixarem esses rudimentos 

muitas vezes torna-se difícil, porém, escrito está, “conhecereis a verdade e 

a verdade vos libertará” (Jo 8. 32). Eu lhe asseguro com plena convicção 

de que o que está escrito nessas páginas que você agora está lendo ccoonnttéémm 

a verdade. Embora contenha a verdade, gostaria que usasse este 

conteúdo apenas como um ponto de partida dos estudos para essa 

doutrina, nunca um ponto de chegada. Você deverá ler, discutir, ampliar 

e, quando necessário, me questionar. Por que nenhum livro, 

documentário, artigo, ou, no nosso caso, apostila, jamais será o 

depositário do saber absoluto, pronto e acabado (exceto a Bíblia Sagrada), 

bons estudos. 

 “Todo aquele que ler estas explanações, quando tiver certeza do que 

afirmo, caminhe lado a lado comigo; quando duvidar como eu, investigue 

comigo; quando reconhecer que foi seu o erro, venha ter comigo; se o erro 

for meu, chame minha atenção. Assim haveremos de palmilhar juntos o 

caminho da caridade em direção àquele de quem está dito: Buscai sempre 

a Sua face.” 

[Agostinho de Hipona]  
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A REFORMA PROTESTANTE: MARTINHO LUTERO 
 

Não poderíamos tratar o assunto relacionado a salvação sem nos 

referirmos a grande Reforma Protestante, onde encontraremos homens 

como Martinho Lutero, João Calvino e muitos outros, homens 

responsáveis pelo início da Reforma no século XVI. Diversos fatores 

levaram ao movimento da Reforma Protestante, isso é importante 

ressaltar por que a maioria dos cristãos lembra-se apenas da questão 

religiosa, mas temos outros como fatores socioeconômicos, políticos, 

porém os mais importantes foram os fatores religiosos, entre eles 

podemos citar: 

 Corrupção do clero religioso: para ganhar dinheiro, o alto clero 

de Roma iludia a boa fé das pessoas através do comércio de 

relíquias sagradas. Milhares de pessoas eram enganadas 

comprando espinhos que coroaram a fronte de Cristo, panos 

embebidos no sangue do rosto do Salvador, objetos pessoais dos 

apóstolos, pedaços da cruz onde cristo teria sido crucificado, etc. 

Certo pensador católico humanista 3  ironizou, dizendo que, se 

juntassem todos esses pedacinhos da cruz que a Igreja Católica 

vendia, daria para construir um navio! As pessoas pagavam para 

chegar perto da tíbia (osso da pata) do jumento que carregou 

Jesus. Havia cinco tíbias em exposição espalhadas pela Europa. 

Será que o tal jumento tinha cinco patas? Talvez você me diga 

que tudo é possível, no entanto prefiro acreditar numa igreja 

fraudulenta. 

Além desse comércio fraudulento, a Igreja Católica passou a 

vender, também, indulgências, isto é, o perdão dos pecados. 

Mediante um bom pagamento os fiéis poderiam “comprar a 

salvação e a entrada no céu”. 

 Ignorância do clero: a maior parte dos sacerdotes desconhecia 

a própria doutrina católica e demonstrava absoluta falta de 

preparo para as funções religiosas, existiam até padres que mal 

sabiam rezar uma missa4! A ignorância e o mau comportamento 

do clero representavam sério problema, pois a igreja dizia que os 

sacerdotes eram os intermediários entre os homens e Deus. Ora, 

se esses intermediários se mostravam ignorantes e 

                                                                 
3 - Erasmo de Rotterdam. 
4 - Pesquise sobre um papa chamado Rodrigo Borgia, conhecido como Alexandre VI.  Veja o que esse camarada 
aprontou durante a sua estadia no poder. 
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incompetentes, era preciso buscar novos caminhos para o 

encontro com Deus. 

 Aumento dos estudos religiosos: com a utilização da imprensa, 

aumentou o número de exemplares da Bíblia que podiam chegar 

às mãos dos estudiosos e da população. A divulgação dos textos 

sagrados e de outras obras religiosas contribuiu para o 

surgimento de diferentes interpretações da doutrina cristã. 

Apareceu, por exemplo, uma corrente religiosa que, buscando 

apoio na obra de Santo Agostinho, afirmava que a salvação do 

homem era alcançada pela fé. Essas ideias contrariavam a 

posição da igreja, baseada em Santo Tomás de Aquino, que 

dizia o seguinte: são a fé e as boas obras que conduzem à 

salvação. 

Diante de tanta corrupção alguns homens se levantam para defender 

a causa do Evangelho. E um dos mais notórios pela nossa sociedade 

contemporânea, seria o monge agostiniano alemão, Martinho Lutero 

(1483 – 1546), que no dia 31 de outubro de 1517, após ter ido a Roma e 

retornar de lá profundamente decepcionado com o cenário de corrupção 

em que a igreja se encontrava, dedicou-se aos assuntos teológicos e 

elaborou as famosas 95 Teses que foram afixadas na porta da igreja de 

Wittenberg. Na sua introdução Lutero escreveu: 

“Amore et studio elucidante veritatis hec subscripta 

disputabuntur Wittenberg Presidente R. P. Martino 

Lutther, Artium et S. Theologie Magistro eiusdemque 

ibedem lectore Ordinario. Quare petit, ut qui non 

possunt verbis presentes nobiscum disceptare agant id 

literis absentis. In nomine domini nostri Hiesu Christi. 

Amen”. 

“Com um desejo ardente de trazer a verdade à luz as 

seguintes teses serão defendidas em Wittenberg sob a 

presidência do Rev. Frei Martinho Lutero, Mestre de 

Artes, Mestre de Sagradas Letras, Mestre de Sagrada Teologia e 

professor da mesma. Ele, portanto, pede que todos os que não 

puderem estar presentes e disputar com ele verbalmente, façam-no 

por escrito. 

 Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém”. 

(Trecho traduzido por Alexander Martins Vianna). 

 Devemos lembrar que, inicialmente, Lutero não pretendia criar 

uma nova igreja. Queria reformar o catolicismo. Porém criticava os bispos 

Fig. 1.1 - Martinho Lutero 
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sem parar e se recusava a ficar calado ou se retratar. Lembre-se também 

que ele não tinha sido o primeiro a juntar pessoas contra os abusos do 

clero. Antes dele, homens como Wat Tyler (na Inglaterra, 1381)  e John 

Hus (no final do século XV, na Boêmia, hoje República Tcheca, que fazia 

parte do Sacro Império) lideraram movimentos populares contra as 

autoridades eclesiásticas e os privilégios dos nobres. Queriam o fim dos 

impostos feudais sobre os camponeses. Hus chamava o papa de 

Anticristo. Os dois movimentos foram derrotados pelos exércitos dos 

nobres e condenados a morte. Além deles, outro grande reformador 

também merece todo o reconhecimento por seus incríveis feitos, John 

Knox (1512 – 1572), na Escócia, que foi influenciado por João Calvino, 

outro grande mestre que estudaremos nos capítulos a seguir.  

 Por que então Lutero não teve o mesmo destino de outros 

rebeldes? Por que não preso e queimado na fogueira destinada aos 

hereges? Teria decido do Céu um exército de anjos para protegê-lo? Do 

Céu talvez não, mas da terra, com certeza (afirma o historiador Mario 

Furley Schmidt). Poderosos príncipes feudais da Alemanha abraçaram a 

causa luterana. O reformador ficou num castelo confortável, protegido 

por muralhas e soldados. Podia conversar com seus seguidores e escrever 

seus panfletos. Além disso, a igreja luterana aceitava se submeter à 

autoridade do Estado e não se considerava dona de todas as verdades. 

  Em suas teses, condenou à autoridade papal que não estivesse 

fundamentada na Bíblia, a venda de indulgências, o culto às imagens, a 

invocação dos santos, a existência do purgatório, a reza pelos mortos e 

revogou o celibato. Acabou excomungado (expulso da igreja) pelo papa 

Leão X. A partir daí, um número crescente de pessoas começou a apoiá-lo 

na criação de uma nova igreja cristã. 

 

 

 

 

Observe o gráfico a seguir: 
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Fonte: Atlas de história mundial – Seleções do Reader`s digest 

Eu elaborei esse gráfico para vocês terem uma ideia aproximada de como 

a Europa ficou dividida na época da Reforma. Existiram outros 

movimentos, como Anglicanos, Ortodoxos, Muçulmanos. Porém os mais 

populares foram os descritos no gráfico, não nessa proporção, esses 

números são apenas para análise. 

5* 

Fig. 1. 3 - Formações religiosas na Europa Ocidental.  

                                                                 
5 - *Age of Religious Discord/Europe (16

th
 – 17

th
 Cents.). Significa: Era das Discordâncias 

Religiosas na Europa (séculos 16 e 17). 
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A FÉ REFORMADA 
 

Além das 95 Teses, Lutero elaborou os chamados “5 Solas”, que também 

é muito importante para a Fé Reformada, já que se trata de 

importantíssimos princípios nos quais se encontra a base do 

cristianismo. 

São eles: 

 

Sola Gratia – (Somente a Graça) 

Sola Fide – (Somente a Fé) 

Solus Christus – (Somente Cristo) 

Sola Scriptura – (Somente as Escrituras) 

Soli Deo Gloria – (Somente a Deus a Glória). 

 

Escrever sobre esses princípios daria outro livro, de tão abrangente que é 

cada um desses temas, sem falar no prazer que é discorrer sobre a 

preciosa graça do Senhor; a fé, Cristo, as Escrituras, a Glória do Senhor.  

Enquanto escrevo esta apostila alguns amigos meus comentam, e 

sugerem alguns assuntos que seria interessante abordar. O que irás ler a 

seguir foi escrito por um deles, o Rev. Presb. Samuel Magalhães. 

“A salvação  não pode ser alcançada por obras meritórias do homem. Não 

podemos conquistar a salvação por  força, por atos de bondade que 

fazemos, a salvação deve ser entendida como algo que Deus nos dá como 

presente que não merecemos (Visão Agostiniana), pois na linguagem dos 

puritanos ingleses  do século XVI “somos completamente incapazes e 

indispostos para qualquer boa obra”. A nossa natureza esta sujeita a 

escravidão inerente a nossa natureza corrompida que é completamente 

oposta a natureza de Deus (Jo 3. 3) somos delinquentes, pois estamos 

transgredindo a lei do Supremo Legislador, então como ter paz com 

Deus? Através da  boa vontade de um Deus ofendido por nossos maus 

atos, e esta vontade boa está manifestada em Cristo”.  

Sola Gratia quer dizer que a Graça do Senhor é o único instrumento 

eficaz de salvação. A Bíblia nos ensina isso em vários livros e epístolas 

que a compõem, porém, sem dúvida, não teria outro texto mais 

Fig. 1. 4 - Os Cinco Solas.  
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abrangente e explicativo que Efésios capítulo II. Esse texto é uma das 

partes mais fortes das Escrituras, onde retrata com clareza a nossa 

realidade como seres humanos; onde o homem é totalmente incapaz de 

fazer qualquer coisa para a sua salvação, pois está espiritualmente morto 

em delitos e pecados. Esta doutrina da inabilidade total do homem para 

salvar-se, que inclusive, foi um dos marcos da Reforma, é o primeiro dos 

cinco temas que iremos abordar. 

Efésios 2. 1 – 10: 

1 Vocês estavam mortos em suas 

transgressões e pecados, 2 nos 

quais costumavam viver, 

quando seguiam a presente 

ordem deste mundo e o príncipe 

do poder do ar, o espírito que 

agora está atuando nos filhos 

da desobediência. 3 

Anteriormente, todos nós 

também vivíamos entre eles, 

satisfazendo as vontades da 

nossa carne, seguindo os seus 

desejos e pensamentos. Como 

os outros, éramos por natureza 

merecedores da ira. 4 Todavia, 

Deus, que é rico em 

misericórdia, pelo grande amor 

com que nos amou, 5 deu-nos 

vida com Cristo, quando ainda 

estávamos mortos em 

transgressões – pela graça vocês 

salvos. 6 Deus nos ressuscitou 

com Cristo e com ele nos fez 

assentar nos lugares celestiais 

em Cristo Jesus, 8 para 

mostrar, nas eras que hão de 

vir, a incomparável riqueza de 

sua graça, demonstrada em sua 

bondade para conosco em 

Cristo Jesus. 8 Pois vocês são 

salvos pela graça, por meio da 

fé, e isto não vem de vocês é 

dom de Deus; 9 não por obras, 

para que ninguém se glorie. 10 

Por que somos criação de Deus 

realizada em Cristo Jesus, para 

fazermos boas obras, as quais 

Deus preparou antes para nós 

as praticarmos. 

 

SOLA GRATIA: A EROSÃO DO EVANGELHO  

 

A Confiança desmerecida na capacidade humana é um produto da 

natureza humana decaída. Esta falsa confiança enche hoje o mundo 

evangélico – desde o evangelho da autoestima até o evangelho da saúde e 

da prosperidade, desde aqueles que já transformaram o evangelho num 

produto vendável e os pecadores em consumidores e aqueles que tratam a 

fé cristã como verdadeira simplesmente porque funciona. Isso faz calar a 

doutrina da justificação, a despeito dos compromissos oficiais de nossas 

igrejas. 

A graça de Deus em Cristo não só é necessária como é a única causa 
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eficaz da salvação. Confessamos que os seres humanos nascem 

espiritualmente mortos e nem mesmo são capazes de cooperar com a 

graça regeneradora. 

Tese 3: Sola Gratia 

Reafirmamos que na salvação somos resgatados da ira de Deus 

unicamente pela sua graça. A obra sobrenatural do Espírito Santo é que 

nos leva a Cristo, soltando-nos de nossa servidão ao pecado e erguendo-

nos da morte espiritual à vida espiritual. 

Negamos que a salvação seja em qualquer sentido obra humana. Os 

métodos, técnicas ou estratégias humanas por si só não podem realizar 

essa transformação. A fé não é produzida pela nossa natureza não 

regenerada.  

 

Fonte: Declaração de Cambridge 
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SOLA FIDE: A EROSÃO DO ARTIGO PRIMORDIAL  

A justificação é somente pela graça, somente por intermédio da fé, 

somente por causa de Cristo. Este é o artigo pelo qual a igreja se sustenta 

ou cai. É um artigo muitas vezes ignorado, distorcido, ou por vezes até 

negado por líderes, estudiosos e pastores que professam ser evangélicos. 

Embora a natureza humana decaída sempre tenha recuado de professar 

sua necessidade da justiça imputada de Cristo, a modernidade alimenta 

as chamas desse descontentamento com o Evangelho bíblico. Já 

permitimos que esse descontentamento dite a natureza de nosso 

ministério e o conteúdo de nossa pregação. 

Muitas pessoas ligadas ao movimento do crescimento da igreja acreditam 

que um entendimento sociológico daqueles que vêm assistir aos cultos é 

tão importante para o êxito do evangelho como o é a verdade bíblica 

proclamada. Como resultado, as convicções teológicas frequentemente 

desaparecem, divorciadas do trabalho do ministério. A orientação 

publicitária de marketing em muitas igrejas leva isso mais adiante, 

apegando a distinção entre a Palavra bíblica e o mundo, roubando da 

cruz de Cristo a sua ofensa e reduzindo a fé cristã aos princípios e 

métodos que oferecem sucesso às empresas seculares. 

Embora possam crer na teologia da cruz, esses movimentos a verdade 

estão esvaziando-a de seu conteúdo. Não existe evangelho a não ser o da 

substituição de Cristo em nosso lugar, pela qual Deus lhe imputou o 

nosso pecado e nos imputou a sua justiça. Por ele Ter levado sobre si a 

punição de nossa culpa, nós agora andamos na sua graça como aqueles 

que são para sempre perdoados, aceitos e adotados como filhos de Deus. 

Não há base para nossa aceitação diante de Deus a não ser na obra 

salvífica de Cristo; a base não é nosso patriotismo, devoção à igreja, ou 

probidade moral. O evangelho declara o que Deus fez por nós em Cristo. 

Não é sobre o que nós podemos fazer para alcançar Deus. 

Tese 4: Sola Fide 

Reafirmamos que a justificação é somente pela graça somente por 

intermédio da fé somente por causa de Cristo. Na justificação a retidão de 

Cristo nos é imputada como o único meio possível de satisfazer a perfeita 

justiça de Deus. 

Negamos que a justificação se baseie em qualquer mérito que em nós 

possa ser achado, ou com base numa infusão da justiça de Cristo em 

nós; ou que uma instituição que reivindique ser igreja mas negue ou 

condene sola fide possa ser reconhecida como igreja legítima. 

Fonte: Declaração de Cambridge  
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SOLO CHRISTUS: A EROSÃO DA FÉ CENTRADA EM CRISTO  

 

À medida que a fé evangélica se secularizou, seus interesses se 

confundiram com os da cultura. O resultado é uma perda de valores 

absolutos, um individualismo permissivo, a substituição da santidade 

pela integridade, do arrependimento pela recuperação, da verdade pela 

intuição, da fé pelo sentimento, da providência pelo acaso e da esperança 

duradoura pela gratificação imediata. Cristo e sua cruz se deslocaram do 

centro de nossa visão. 

Tese 2: Solo Christus 

Reafirmamos que nossa salvação é realizada unicamente pela obra 

mediatória do Cristo histórico. Sua vida sem pecado e sua expiação por si 

só são suficientes para nossa justificação e reconciliação com o Pai.  

Negamos que o evangelho esteja sendo pregado se a obra substitutiva de 

Cristo não estiver sendo declarada e a fé em Cristo e sua obra não estiver 

sendo invocada. 

 

Fonte: Declaração de Cambridge 

 

  



P á g i n a  | 18 

 

SOLA SCRIPTURA: A EROSÃO DA AUTORIDADE 
 

Mostre-se-nos algo claramente estabelecido 

nas Escrituras Sagradas que ainda não ensinamos 

– e o ensinaremos. 
 

Mostre-se-nos algo de nossa doutrina e prática 

que seja evidentemente contrário às Sagradas Letras 

– e o abandonaremos. (LOC) 

 

Só a Escritura é a regra inerrante da vida da igreja, mas a igreja 

evangélica atual fez separação entre a Escritura e sua função oficial. Na 

prática, a igreja é guiada, por vezes demais, pela cultura. Técnicas 

terapêuticas, estratégias de marketing, e o ritmo do mundo de 

entretenimento muitas vezes tem mais voz naquilo que a igreja quer, em 

como funciona, e no que oferece, do que a Palavra de Deus. Os pastores 

negligenciam a supervisão do culto, que lhes compete, inclusive o 

conteúdo doutrinário da música. À medida que a autoridade bíblica foi 

abandonada na prática, que suas verdades se enfraqueceram na 

consciência cristã, e que suas doutrinas perderam sua proeminência, a 

igreja foi cada vez mais esvaziada de sua integridade, autoridade moral e 

discernimento. 

Em lugar de adaptar a fé cristã para satisfazer as necessidades sentidas 

dos consumidores, devemos proclamar a Lei como medida única da 

justiça verdadeira, e o evangelho como a única proclamação da verdade 

salvadora. A verdade bíblica é indispensável para a compreensão, o 

desvelo e a disciplina da igreja. 

A Escritura deve nos levar além de nossas necessidades percebidas para 

nossas necessidades reais, e libertar-nos do hábito de nos enxergar por 

meio das imagens sedutoras, clichês, promessas e prioridades da cultura 

massificada. É só à luz da verdade de Deus que nós nos entendemos 

corretamente e abrimos os olhos para a provisão de Deus para a nossa 

sociedade. A Bíblia, portanto, precisa ser ensinada e pregada na igreja. 

Os sermões precisam ser exposições da Bíblia e de seus ensino, não a 

expressão de opinião ou de ideias da época. Não devemos aceitar menos 

do que aquilo que Deus nos tem dado. 

A obra do Espírito Santo na experiência pessoal não pode ser 

desvinculada da Escritura. O Espírito não fala em formas que 

independem da Escritura. À parte da Escritura nunca teríamos conhecido 

a graça de Deus em Cristo. A Palavra bíblica, e não a experiência 

espiritual, é o teste da verdade. 
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Tese 1: Sola Scriptura 

Reafirmamos a Escritura inerrante como fonte única de revelação divina 

escrita, única para constranger a consciência. A Bíblia sozinha ensina 

tudo o que é necessário para nossa salvação do pecado, e é o padrão pelo 

qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. 

Negamos que qualquer credo, concílio ou indivíduo possa constranger a 

consciência de um crente, que o Espírito Santo fale independentemente 

de, ou contrariando, o que está exposto na Bíblia, ou que a experiência 

pessoal possa ser veículo de revelação. 

 

Fonte: Declaração de Cambridge 
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SOLI DEO GLORIA: A EROSÃO DO CULTO CENTRADO EM DEUS  

 

Onde quer que, na igreja, se tenha perdido a autoridade da Bíblia, onde 

Cristo tenha sido colocado de lado, o evangelho tenha sido distorcido ou a 

fé pervertida, sempre foi por uma mesma razão. Nossos interesses 

substituíram os de Deus e nós estamos fazendo o trabalho dele a nosso 

modo. A perda da centralidade de Deus na vida da igreja de hoje é 

comum e lamentável. É essa perda que nos permite transformar o culto 

em entretenimento, a pregação do evangelho em marketing, o crer em 

técnica, o ser bom em sentir-nos bem e a fidelidade em ser bem-sucedido. 

Como resultado, Deus, Cristo e a Bíblia vêm significando muito pouco 

para nós e têm um peso irrelevante sobre nós. 

Deus não existe para satisfazer as ambições humanas, os desejos, os 

apetites de consumo, ou nossos interesses espirituais particulares. 

Precisamos nos focalizar em Deus em nossa adoração, e não em 

satisfazer nossas próprias necessidades. Deus é soberano no culto, não 

nós. Nossa preocupação precisa estar no reino de Deus, não em nossos 

próprios impérios, popularidade ou êxito. 

Tese 5: Soli Deo Gloria 

Reafirmamos que, como a salvação é de Deus e realizada por Deus, ela é 

para a glória de Deus e devemos glorificá-lo sempre. Devemos viver nossa 

vida inteira perante a face de Deus, sob a autoridade de Deus, e para sua 

glória somente. 

Negamos que possamos apropriadamente glorificar a Deus se nosso culto 

for confundido com entretenimento, se negligenciarmos ou a Lei ou o 

Evangelho em nossa pregação, ou se permitirmos que o afeiçoamento 

próprio, a auto-estima e a auto-realização se tornem opções alternativas 

ao evangelho. 

 

Fonte: Declaração de Cambridge 
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A REFORMA PROTESTANTE: JOÃO CALVINO 
 

Após Lutero ser excomungado novas ideias foram surgindo para 

apoiá-lo, como as de João Calvino 6  (1509 - 1564), que exerceu uma 

influência internacional no desenvolvimento da Reforma, principalmente 

na Suíça. Com a idade aproximada de 30 anos ele começou a escrever o 

livro “Instituição da Religião Cristã” ou simplesmente “As Institutas7” 

em 1534 (publicada em 1536). Esta obra, que foi revista várias vezes ao 

longo da sua vida em conjunto com sua obra pastoral e uma coleção 

maciça de comentários sobre a Bíblia, é a fonte da influência permanente 

da vida de João Calvino no protestantismo. 

Calvino, assim como Lutero, apoiou-se em uma 

frase do Apóstolo S. Paulo que diz: 

“… pela fé sereis salvos8”. 

Concluindo, então que o homem, corrompido 

em razão do pecado original9, só poderia ser 

salvo pela fé exclusiva em Deus. A fé, e não as 

obras, é o único instrumento de salvação, 

graças à misericórdia divina. 

 Neste mesmo livro Calvino afirma que o homem estava 

predestinado, de modo absoluto a ir para o céu ou o inferno. O calvinismo 

pressupõe que o poder de Deus tem um alcance total de atividades e 

resulta da convicção de que Deus trabalha em todos os domínios da 

existência, incluindo o espiritual, físico, intelectual, quer seja secular ou 

sagrado, público ou privado, no céu ou na Terra. Qualquer ocorrência é o 

resultado do plano de Deus, que é o Criador, Preservador e Governador 

de todas as coisas, sem exceção, e que é a causa última de tudo10. As 

atividades seculares não são colocadas abaixo da prática religiosa. Pelo 

contrário, Deus está tão presente no trabalho de cavar a terra como na 

prática de ir ao culto. Para o cristão calvinista, toda a sua vida é um culto 

a Deus. 

 Actualmente estudiosos do calvinismo resumem a doutrina em 

cinco pontos, como já foi dito anteriormente, são doutrinas básicas sobre 

                                                                 
6 - Vide: http://solascripturabrasil.blogspot.com/2014/07/conheca-biblioteca-joao-calvino.html  
7 - Publicado no Brasil pela Editora Cultura Cristã sob o título Institutas ou Tratado da Religião Cristã.  
8 - (cf.): Hc 2. 4; Jo 3. 36; Rm 1. 18; Gl 3. 11; Hc 10. 38. 
9 - Ver o rodapé n° 11 da página 23. 
10 - Não quero dizer que Deus é o autor de todos os males que alvejam nossa sociedade. Todo o mal que nos afeta 
tem origem na Natureza Pecaminosa do homem. 

Fig. 1. 5 - João Calvino  
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a salvação. Vale lembrar que, uma vez que têm múltiplos fundadores o 

nome calvinismo induz ligeiramente ao equívoco, ao pressupor que todas 

às doutrinas das igrejas calvinistas se revejam nos escritos de João 

Calvino. O nome aplica-se geralmente às doutrinas protestantes que não 

são luteranas e nacionais de países protestantes, conhecidas como 

Igrejas Reformadas ou a movimentos minoritários de reforma 

protestante. 

Os capítulos a seguir tratam com mais exatidão sobre essas doutrinas  

[…] 
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(1) DEPRAVAÇÃO TOTAL 
 

Todos nós ao nascermos, por consequência do pecado original11, já 

nascemos pecadores. Podemos observar isso na Bíblia em vários textos, 

como este do Apóstolo S. Paulo aos Romanos: “Portanto da mesma forma 

como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, 

assim também a morte passou a todos os homens, porque todos 

pecaram12”. 

Se aprofundarmos mais nesse assunto sobre o pecado original, 

acabaremos falando sobre a grande pregação de Robert South leiam, 

com atenção. 

Robert South: O Homem Criado à Imagem de Deus 

 

“E criou Deus o homem à sua imagem; à imagem de Deus o criou..." 

(Gn 1.27) 

 

Quanto é difícil para a razão natural descobrir uma criação antes de 

ser revelada, ou ser revelada para crer nela. As estranhas opiniões dos 

antigos filósofos e a infidelidade dos ateus modernos são demonstrações 

muito tristes. Correr o mundo de volta à sua infância primeira e original, 

e ver a natureza em seu berço, traçar as origens do Ancião de Dias na 

primeira instância e amostra do seu poder criativo, é pesquisa muito 

grande para investigação mortal. E poderíamos continuar nosso 

escrutínio até ao fim do mundo, antes que a razão natural descobrisse a 

sua origem. 

Neste capítulo, temos Deus inspecionando as obras da criação e 

deixando esta impressão geral no caráter de cada uma delas: que eram 

sobejamente boas. O que a onipotência forjou, temos uma onis-ciência 

para ratificar. Mas como se fosse razoável imaginar que há mais de 

                                                                 
11 - Entende-se por Pecado Original o que se segue: Deus criou o homem de tal maneira, que ele podia manter-se 
sem pecado por sua própria vontade livre ou, usando sua plena liberdade de escolha, pecar. Pecou. Deus não o 
tentou para cometer pecado, porque Ele a ninguém tenta (Tg 1.13). Adão, de livre vontade, aceitou a sugestão 
maligna, sendo de maior dignidade que todos os anjos. A vontade livre levou o h omem a pecar. Depois do pecado, 

alienado de Deus, não é livre mais para restaurar-se à situação anterior. Agora, todos os nascidos de mulher não 
têm vontade livre para não pecar, pois sua natureza, em virtude do estado genérico de alienação espiritual, est á 
corrompida. As liberdades naturais e contingenciais permanecem nele, mas sua vontade de reaver a situação 
primitiva de comunhão plena com Deus tornou-se inexequível (Rm 7. 15 - 24), pois o mal predomina (no seu 
interior) sobre o bem. [Confissão de Fé de Westmister]. 
12 - (cf.): Gn 6. 5 - 7, 11 - 12; I Rs 8. 46; Sl 51. 5; 58. 3; Ec 7. 20; Is 40. 17; Rm 3. 9 - 23; 5. 12. 
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desígnio, e, por conseguinte, mais de perfeição, na última obra, aqui 

temos Deus dando seu último golpe e resumindo tudo no homem, o todo 

em uma parte, o universo em um indivíduo. Considerando que em outras 

criaturas temos senão o rastro dos seus passos. No homem temos o 

desenho de sua mão. N’Ele foram unidas todas as perfeições difundidas 

da criatura. Todas as graças e ornamentos, todos os aspectos e 

características do ser foram resumidos neste pequeno — contudo pleno — 

sistema de natureza e divindade; como bem poderíamos imaginar que o 

grande Artífice iria mais que normalmente exigir desenhar seu próprio 

retrato. Em suma, é essa retidão universal de todas as faculdades da 

alma, pela qual elas são hábeis e dispostas a seus respectivos ofícios e 

operações, que a retidão universal será mais completamente descrita 

mediante uma pesquisa distinta sobre ela nas várias faculdades 

pertencentes à alma. 

 

I. No entendimento. 

II. Na vontade.  

III. Nas paixões ou afetos. 

 

I. Primeiramente, para sua faculdade mais nobre, o entendimento. 

Era sublime, claro e aspirativo, a região superior da alma, elevado e 

sereno, livre dos vapores e perturbações dos afetos inferiores. Era a 

faculdade diretiva e controladora; todas as paixões usavam as cores da 

razão; não persuadia tanto quanto comandava; não era o cônsul, mas o 

ditador. O discurso era quase tão rápido quanto a intuição; era ágil no 

propósito, firme na conclusão; logo determinava o que agora disputa. 

Como há duas grandes funções da alma, a contemplação e a prá-

tica, de acordo com a divisão geral de objetos, alguns só entretêm nossa 

especulação, outros também empregam nossas ações. Assim o 

entendimento com relação a estes, não por causa de uma distinção na 

própria faculdade, é dividido em entendimento especulativo e enten-

dimento prático, nos quais a imagem de Deus era aparente. 

Era a felicidade de Adão no estado de inocência ter estas funções 

claras e limpas. Ele entrou no mundo como filósofo, que suficientemente 

aparecia por seus escritos a natureza das coisas em seus nomes; ele 

percebia a essência dessas coisas e lia formas sem o comentário de suas 

propriedades respectivas; ele via consequências ainda dormentes em seus 

princípios, efeitos ainda por nascer e no útero de suas causas; seu 

entendimento quase perfurava contingentes futuros, suas conjecturas 

melhoravam até chegar à profecia ou certezas de predição; até a Queda, 
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ele era ignorante de nada mais que o pecado; ou pelo menos descansava 

na noção, sem a aguilhoada da experiência. Qualquer dificuldade sendo 

proposta, a resolução vinha em seguida; não havia tempo de pôr em 

dúvida. Não havia meditação, nem luta com a memória, nem esforço por 

invenção. Suas faculdades eram velozes e expeditas; respondiam sem 

bater, estavam prontas na primeira convocação, havia liberdade e firmeza 

em todas as operações. 

Confesso que para nós, que datamos a ignorância de nosso pri-

meiro ser e fomos criados com as mesmas fraquezas com as quais 

nascemos, é difícil elevar nosso pensamento e imaginação a essas 

perfeições intelectuais que atendiam nossa natureza no tempo da ino-

cência, assim como é para um camponês, criado na obscuridade de uma 

cabana, imaginar os esplendores de um tribunal. Mas avaliando 

positivamente pelas particularidades e outras habilidades da razão, pelas 

quais o discurso abastece a falta de relato dos sentidos, coletamos agora 

a excelência do entendimento de então por seus remanescentes gloriosos, 

e adivinhamos a pompa do edifício pela magnificência de suas ruínas. 

Toda essa destreza, raridade e invenção que mentes vulgares fixam o 

olhar, os engenhosos buscam e todos admiram, são apenas as relíquias 

de um intelecto deformado pelo pecado e tempo. Hoje admiramos somente 

como os antiquários fazem com uma moeda antiga, pela estampa que 

outrora trazia e não pelos traços e desenhos desvanecedores que no 

presente permanecem. Certamente, devem ter sido muito gloriosos, cujas 

ruínas são tão admiráveis. Aquele que é gracioso quando velho e 

decrépito, com certeza era muito belo quando jovem. Um Aristóteles era 

apenas o lixo de um Adão, e Atenas, apenas os rudimentos do paraíso. 

A imagem de Deus era não menos resplandecente no que chama-

mos o entendimento prático humano; isto é, o armazém da alma no qual 

estão entesourados as normas de ação e as sementes da moralidade. 

Temos de observar que muitos que negam todas as noções cognatas no 

intelecto especulativo, ainda as admitem nisto. Deste tipo são estas 

máximas: que Deus deve ser adorado; que os pais devem ser honrados: 

que a palavra de um homem deve ser mantida, a qual, sendo de 

influência universal quanto ao regulamento do comportamento e relações 

do gênero humano, são a base de toda virtude e civilidade e o 

fundamento da religião. 

Era privilégio do inocente Adão ter estas noções firmes e 

imaculadas, levar seu monitor em seu seio, trazer a lei no coração e ter 

uma consciência tal que fosse o seu próprio casuísta: e seguramente 

essas ações devem ser regulares, onde há uma identidade entre a norma 

e a faculdade. Sua mente lhe ensinou a dependência devida a Deus. E 
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esboçou para Ele as proporções e medidas justas de comportamento para 

com seus semelhantes. Ele não tinha catecismo, mas a criação; não 

precisava de estudo, mas de reflexão; não lia livros, mas o tomo do 

mundo, e isto também: não por normas pelas quais trabalhar, mas por 

objetos sobre os quais trabalhar. A razão era sua tutora e os primeiros 

princípios de sua magna moralia. O Decálogo de Moisés era apenas uma 

cópia, não o original. Todas as leis das nações e decretos sábios dos 

Estados, os estatutos de Salomão e as doze tábuas, eram somente uma 

paráfrase desta retitude ereta da natureza, este princípio frutífero da 

justiça, que estava a ponto de se espalhar e ampliar-se em determinações 

satisfatórias sobre todos os objetos e ocasiões emergentes. A justiça não 

era cega para discernir, nem manca para executar. Não estava sujeita a 

ser imposta por uma fantasia ilusória, nem a ser subornada por um 

apetite lisonjeiro, para virar a balança para uma sentença falsa e 

desonesta. 

Em todas as direções das faculdades inferiores, transmitia suas 

sugestões com clareza e as ordenava com poder; tinha as paixões em 

sujeição perfeita; e ainda que seu comando sobre elas fosse persuasivo e 

político, não obstante tinha a força da coação e do déspota. Ela não era 

como é em nossos dias, onde a consciência tem só o poder de desaprovar 

e protestar contra as exorbitâncias das paixões, e antes as deseja do que 

as faz. Hoje, a voz da consciência é baixa e fraca, castigando as paixões, 

como o idoso Eli fez com seus filhos lascivos e dominadores: Não façam 

assim, meus filhos, não façam assim; mas a voz da consciência de então, 

não era: Isto deve, ou: Isto deveria ser feito; mas: Isto deve. Isto será feito. 

Falava como legislador; a coisa falada era lei; e a maneira de proferi-la, 

uma obrigação nova. Em resumo, havia grande disparidade entre as 

ordens práticas do entendimento de então e de hoje, como há entre o 

império e o conselho, a opinião e a ordem, entre o companheiro e o 

governador. 

E assim era a imagem de Deus, como brilhava no entendimento do 

homem. 

 

II. A seguir, examinaremos a imagem de Deus conforme estava 

estampada na vontade. A vontade do homem no estado de inocência 

tinha inteira liberdade, uma equidependência perfeita e indiferença a 

qualquer parte de contradição, estar ou não estar, aceitar ou não aceitar 

a tentação. Admito que a vontade do homem é hoje tanto quanto um 

escravo que alguém tem, e está apenas livre para pecar; ou seja, em vez 

de liberdade, tem somente licenciosidade. Contudo, certamente isto não é 

a natureza, mas a casualidade. Não nascemos tortos; aprendemos estas 
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curvas e sinuosidades da serpente; e, portanto, é senão uma blasfêmia de 

ingratidão atribuí-las a Deus e fazer a praga de nossa natureza a 

condição de nossa criação. 

A vontade era elástica e flexível a todos os movimentos da razão 

correta; a meio caminho conhecia os ditames de um entendimento 

esclarecido. E as informações ativas do intelecto, enchendo a recepção 

passiva da vontade como a fôrma cheia da matéria, desenvolviam-se em 

uma terceira e distinta perfeição da prática. O entendimento e a vontade 

nunca discordavam; pois as propostas de um nunca contrariavam as 

inclinações do outro. Contudo, a vontade nunca servia subservientemente 

o entendimento, mas como faz um protegido para com seu príncipe, o 

serviço era privilégio e preferência; ou como os servos de Salomão 

esperavam nele, admirados de sua sabedoria, ouviam as ordens e 

conselhos prudentes, a direção e a recompensa de sua obediência. É 

realmente a natureza desta faculdade seguir um guia superior, ser 

atraída pelo intelecto; mas outrora era atraída como carruagem 

triunfante, que ao mesmo tempo segue e triunfa, enquanto obedecia, 

comandava as outras faculdades. Era subordinada, não escravizada ao 

entendimento: não como escravo ao senhor, mas como rainha ao seu rei, 

que ambos reconhecem a sujeição e ainda retêm a majestade. 

Passemos agora para uma época anterior do intelecto e vontade do 

homem: 

 

III. Para as paixões que têm sua residência e situação principal-

mente no apetite sensível. Pois temos de saber que, já que o homem é 

uma combinação e mistura de carne e espírito, a alma, durante seu 

domicílio no corpo, faz todas as coisas pela mediação dessas paixões e 

afetos inferiores. 

E em primeiro lugar, para o grandioso e principal afeto de todos, 

que é o amor. Este é o grande instrumento e motor da natureza, o elo e 

vínculo da sociedade, a primavera e espírito do universo. O amor é um 

afeto de tal magnitude, que não se pode dizer com acurácia que está na 

alma assim como a alma está nele. É o homem inteiro envolto num 

desejo; são todos os poderes, vigor e faculdades da alma resumidos numa 

inclinação. E é dessa natureza ativa e inquieta que deve por necessidade 

mostrar-se. Como o fogo, ao qual é frequentemente comparado, não é um 

agente livre para escolher se aquecerá ou não, mas flui por resultados 

naturais e emanações inevitáveis. Assim se firmará sobre qualquer objeto 

inferior e inadequado, em vez de nenhum. A alma logo deixa de subsistir 

em vez de amar; como a vinha, murcha e morre se não tem nada a que se 
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agarrar. Este afeto no estado de inocência foi felizmente lançado no seu 

objeto certo: ardeu em diretos fervores de devoção a Deus e em emissões 

colaterais de caridade para com o próximo. Não era somente outro nome 

mais limpo para a concupiscência. Não tinha nada daquele ardor impuro 

que tanto representa quanto merece o inferno. Era uma vestal e um fogo 

virgem, e diferia tanto do que normalmente passa hoje em dia por este 

nome como o calor vital da queimação de uma febre. 

Depois, para a paixão contrária do ódio. Este, sabemos, é a paixão 

do desafio, e há um tipo de adversão e hostilidade incluído em sua 

essência e ser. Mas (se tivesse havido ódio no mundo, quando quase não 

havia coisa abominável) teria agido dentro dos limites do seu objetivo 

formal, como o aloés, realmente amargo, mas saudável. Não teria havido 

rancor, nem ódio de nosso irmão; uma natureza inocente não odiaria 

nada que fosse inocente. Em uma palavra, tão grande é a comutação que 

a alma somente odiava o que hoje só ama, ou seja, o pecado. 

E se podemos trazer a ira nesta subdivisão, na qualidade de ser, 

como afirmam uns, ódio passageiro, ou pelo menos muito parecido com 

isso: este também, tão incontrolável quanto agora é, outrora se 

expressava pelas medidas da razão. Não havia tal coisa como os arroubos 

da malícia ou as violências da vingança; sem retribuição mal por mal, 

quando o mal era na verdade uma não-entidade e não se encontrava em 

lugar algum. A raiva era como a espada da justiça, afiada, mas inocente e 

íntegra. Não agia como a fúria e se chamava zelo. Sempre esposava a 

honra de Deus e nunca se inflamava com nada, a não ser para fazer um 

sacrifício. Centelhava como as brasas no altar com os fervores da 

piedade, os ardores da devoção, os ímpetos e vibrações de uma atividade 

inocente. No próximo lugar, para a paixão jovial da alegria. Não era o que 

hoje usurpa esse nome — a coisa trivial, desvanecedora e superficial, que 

apenas enfeita a apreensão e brinca na superfície da alma. Não era a 

mera crepitação de espinhos, uma chama súbita dos espíritos, a 

exultação de uma fantasia encantada ou um apetite agradável. A alegria 

era algo robusto e simples, a recreação do julgamento, o jubileu da razão. 

Era o resultado de um bem real, apropriadamente aplicado. Iniciado nas 

solidificações da verdade e na substância do gozo. Não se exauriu em 

vícios ou erupções indecentes, mas encheu a alma, como Deus faz o 

universo, silenciosamente e sem alarido. Era refrescante, mas composto, 

como a afabilidade da juventude temperada com a gravidade da idade, ou 

a hilaridade de uma festa administrada com o silêncio da contemplação. 

E, no outro lado, para a tristeza. Tivesse a perda ou desastre dado 

lugar apenas à tristeza, teria movido de acordo com as severas con-

cessões da prudência e as proporções da provocação. Nunca teria 
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arrancado queixa ou estardalhaço, nem se espalhado sobre a face e 

escrito histórias tristes na testa. Sem espremeduras de mãos, batidas no 

peito ou desejo de não ter nascido; o que é tudo isso senão as cerimônias 

da tristeza, a pompa e ostentação de um pesar afeminado, que não fala 

tanto da grandeza da miséria quanto da pequenez da mente. Lágrimas 

podem espoliar os olhos, mas não lavam a aflição. Suspiros podem 

esvaziar o homem, mas não ejetam o fardo. A tristeza teria sido tão 

silenciosa quanto os pensamentos, tão rigorosa quanto a filosofia. Teria 

descansado nos sentidos interiores, nas antipatias tácitas e a cena da 

tristeza teria sido negociada em reflexões lastimosas e silenciosas. 

Depois, mais uma vez, para a esperança. Embora a plenitude e 

afluxo dos prazeres humanos no estado de inocência pareçam não deixar 

lugar para a esperança, sem relação a outro acréscimo, senão a 

prorrogação e continuação futura do que o homem já possuía. Contudo, 

indubitavelmente Deus, que não fez a faculdade, mas também a proveu 

de um objetivo formal no qual ela exercesse e se gastasse, até em sua 

maior inocência, então exercitou a esperança do homem com as 

expectativas de um paraíso melhor, ou uma admissão mais íntima 

consigo mesmo. Não é imaginável que Adão se firmasse em tais prazeres 

pobres e tênues como as riquezas, o prazer e as alegrias de uma vida 

animal. A esperança era de fato a âncora da alma, ainda que certamente 

não era para agarrar-se ou firmar-se em tal lama. E se, como o apóstolo 

Paulo diz: "Ninguém espera o que vê", muito menos podia Adão esperar 

por coisas que ele via completamente. 

E, por último, para a inclinação ao medo. Era o instrumento da 

precaução, não da ansiedade; um guarda e não um tormento para o peito 

que o tinha. Hoje é na verdade uma infelicidade, a doença da alma; foge 

de uma sombra e provoca mais perigos que evita; debilita o julgamento e 

trai os socorros da razão, tão difícil é tremer e não errar, e atingir o alvo 

com mão tremente. Então o medo se fixou sobre aquele que é o único que 

deve ser temido: Deus; e com um medo filial, que ao mesmo tempo teme e 

ama. Era temor sem assombro, medo sem distração. Havia uma beleza 

até na própria palidez. Era a cor da devoção, dando um brilho à 

reverência e um polimento à humildade. 

Assim as paixões agiam sem seus atuais efeitos desagradáveis, 

combates ou repugnâncias, tudo se movendo com a beleza da unifor-

midade e a quietude da compostura. Como um exército bem governado, 

não para a guerra, mas para a dignidade e ordem. Confesso que as 

Escrituras não atribuem expressamente estes vários dons a Adão em seu 

primeiro estado. Mas tudo o que eu disse, e muito mais. pode ser extraído 

daquele pequeno aforismo: Deus fez o homem reto. E visto que as 
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fraquezas opostas infestam hoje a natureza do homem caído, se queremos 

ser verdadeiros à regra dos contrários, temos de concluir que essas 

perfeições eram a sorte do homem inocente. 

Desta compostura tão exata e regular das faculdades, tudo se 

movendo para o seu devido lugar, cada um golpeando em seu tempo 

adequado, ali surgiu, mediante consequência natural, a culminante 

perfeição de tudo, uma boa consciência. Como no corpo quando as partes 

principais, como o coração e o fígado, desempenham suas funções e todos 

os vasos inferiores e menores agem ordenada e apropriadamente, ali 

surge um doce prazer sobre o todo que chamamos de saúde. Assim na 

alma, quando as supremas faculdades da vontade e do entendimento se 

movimentam regularmente, as paixões inferiores e os afetos se seguem, 

ali surge uma serenidade e desvanecimento sobre toda a alma, 

infinitamente além dos maiores prazeres físicos, a mais alta quinta-

essência e elixir das delícias mundanas. Há neste caso um tipo de 

fragrância e perfume espiritual na consciência, muito parecido com o que 

Isaque falou das roupas do filho, que o cheiro delas era como o cheiro do 

campo que o Senhor tinha abençoado. Tal frescor e sabor encontram-se 

na alma quando é diariamente regada com as ações de uma vida virtuosa. 

Tudo o que é puro também é agradável. 

Tendo inspecionado a imagem de Deus na alma do homem, não 

devemos omitir as características da majestade que Deus imprimiu no 

corpo. Ele também desenhou alguns traços de sua imagem no corpo. 

tanto quanto uma substância espiritual é impressa numa substância 

corpórea. Adão não era menos glorioso em sua aparência exterior; ele 

tinha um corpo bonito, como também uma alma imortal. Toda essa 

combinação era como um templo bem-construído, imponente por fora, 

sagrado por dentro. Em seu corpo, os elementos estavam em perfeita 

união e acordo; e suas qualidades contrárias não serviam para a 

dissolução da combinação, mas para a variedade da compostura. Galeno, 

que não tinha mais divindade do que a sua compleição o ensinava, 

apenas na consideração desta estrutura tão exata do corpo desafia 

qualquer um, depois de cem anos de estudo, a achar a menor fibra ou a 

partícula mais minuciosa que seja colocada mais espaçosamente, quer 

para a vantagem de uso ou para a boa aparência. A estatura se ergue e 

tende para cima ao seu centro; o semblante majestoso e gracioso, com o 

brilho de uma beleza nativa que desprezava a escassa ajuda da arte ou os 

esforços da imitação; o corpo de tamanha rapidez e agilidade que não só 

continha, mas também representava a alma; pois, bem que podemos 

supor que onde Deus depositou tão rica jóia, Ele adornaria a caixa 

adequadamente. Era um asilo de indigentes conveniente para as 

faculdades vividas e alegres se exercitarem e se mostrarem. O 



P á g i n a  | 31 

 
tabernáculo próprio para a alma imortal não só habitar, mas contemplar, 

onde veria o mundo sem se deslocar; sendo um esquema inferior da 

criação, a natureza contraiu uma pequena cosmografia ou mapa do 

universo. O corpo também não estava sujeito à enfermidade, morrer 

pouco a pouco e adoecer ou definhar-se. Adão não conheceu a doença, 

enquanto a temperança do fruto proibido o afiançava. A natureza era sua 

médica; e a inocência e abstinência o teriam mantido são até à 

imortalidade. 

O uso deste ponto pode ser diverso, mas no momento será apenas 

este-, para nos fazer lembrar da perda irreparável que sustentamos em 

nossos primeiros pais, para nos mostrar que justa porção Adão deserdou 

toda a sua posteridade através de uma única prevaricação. Imagine um 

homem no verdor e plenitude de sua mocidade e nos últimos dias e 

declinações de seus anos decadentes, e você mal reconhece o que 

pertence à mesma pessoa; requereria mais destreza para discerni-lo do 

que para desenhá-lo no princípio. A mesma e maior é a diferença entre o 

homem inocente e o caído. Ele é um novo tipo ou espécie; a praga do 

pecado alterou sua natureza e corroeu seus próprios fundamentos. A 

imagem de Deus foi apagada, as criaturas sacudiram o jugo, renunciaram 

a soberania do homem e se revoltaram com o seu domínio. Desordens e 

doenças romperam a excelente estrutura do corpo; e, por uma nova 

dispensação, a imortalidade foi tragada pela mortalidade. O mesmo 

desastre e decadência também invadiu a sua espiritualidade: as paixões 

se rebelaram, todas as faculdades usurparam e governaram, e há tantos 

governantes que não pode haver governo. A luz dentro de nós tornou-se 

trevas, e o entendimento, que seriam os olhos para a faculdade cega da 

vontade, está cego, e, desse modo, traz todas as inconveniências que 

acompanham um seguidor cego sob a conduta de um guia cego. Aquele 

que teria uma demonstração clara e ocular disso, que reflita sobre a 

numerosa desordem de opiniões estranhas, insensatas e absurdas que se 

embrenham pelo mundo para a desgraça da razão e a repreensão 

incontestável de um intelecto subjugado. 

As duas grandes perfeições que adornam e exercitam o entendi-

mento humano são a filosofia e a religião. Para a primeira, tome-a até 

entre seus professores onde a maioria floresceu, e descobriremos que as 

primeiríssimas noções do bom senso são debochadas por eles. Houve 

quem afirmasse que não há tal coisa no mundo como movimento; as 

contradições podem ser verdades. Não houve quem quisesse negar que a 

neve é branca. Tal estupidez ou capricho tinha prendido a mais sublime 

sagacidade que possa ser duvidada se os filósofos ou as corujas de Atenas 

eram de visão perspicaz. Mas para a religião, que nascimentos 

prodigiosos, monstruosos e disformes têm produzido a razão do homem 
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caído! Faz quase seis mil anos que a maior parte do mundo não teve 

outra religião que a idolatria; e a idolatria certamente é a primeira — 

nascida da loucura, o grande e principal paradoxo; de fato, o próprio 

resumo e soma total de todas as absurdidades. Não é estranho que um 

homem racional adore um boi, não, a imagem de um boi, que ele bajule o 

cachorro, curve-se diante de um gato, adore porros e alhos e derrame 

lágrimas penitenciais ao cheiro de uma cebola divinizada? Assim fizeram 

os egípcios, outrora os afamados mestres de todas as artes e 

aprendizagem. E um pouco mais adiante, temos instância ainda mais 

estranha em Isaías: [um homem] tomou para si cedros. [...] Então, 

servirão ao homem para queimar. [...] Então, do resto faz um deus" (Is 

44.14,15,17). Com uma parte ele abastece a chaminé, com a outra, a 

capela. Coisa estranha que o fogo tenha de consumir esta parte e, depois, 

queimar incenso para ela. Como se houvesse mais divindade numa ponta 

da vara do que na outra; ou como se fosse gravado e pintado onipotente, 

ou os pregos e o martelo lhe dessem uma apoteose. É tão grande a 

mudança, tão deplorável a degradação de nossa natureza que, con-

siderando que antes trazíamos a imagem de Deus, agora só retemos a 

imagem dos homens. 

Em último lugar, aprendemos que a excelência da religião crista 

nesse fato é o grande e único meio que Deus santificou e projetou para 

consertar as brechas da humanidade, levantar novamente o homem 

caído, esclarecer a razão, retificar a vontade e compor e regular os afetos. 

A questão de nossa redenção é, em suma, apenas esfregar em cima da 

cópia desfigurada da criação, reimprimir a imagem de Deus na alma e 

apresentar a natureza numa segunda c mais justa edição. 

A recuperação de tal imagem perdida, como é o prazer de Deus 

ordenar e nosso dever empreender, está, assim, somente em seu poder 

efetuar13. 

 

E o que é pecar? O que isso significa? O pecado é deixar de atender a 

todas as exigências de Deus14, isso significa não viver conforme o padrão 

de santidade estabelecido por Deus à Sua Igreja. O que eu tenho 

observado em muitos jovens, e até em adultos, é que eles não vivem de 

acordo com esse padrão, muitos nem sequer sabem sobre isso. Vivem de 

acordo com a cultura mundana, trajam-se igual aos infiéis mundanos, 

falam como os ímpios, têm as mesmas atitudes que os ímpios, gostam 

das mesmas músicas vulgares que eles, e no domingo estão na igreja na 

                                                                 
13 - Copyright © 2003 de Casa Publicadora das Assembleias de Deus (CPAD). 
14 - (cf.): 1 Jo 3. 4; Gl 3. 10 -12.  
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maior naturalidade, como se vivessem uma verdadeira vida cristã. Ledo 

engano! 

Tendo considerado essa definição de pecado, vamos entender a 

Depravação Total do ser humano.  

Quando falamos em depravação significa dizer que o homem vive (em 

relação à de Deus) no mais alto grau de corrupção, degeneração, 

perversão, capaz de cometer os mais hediondos e abomináveis atos, e 

para tanto, embora pareça lógico, não há necessidade de alguém nos 

ensinar ou ver alguém practicando, nós já nascemos com essa disposição 

a pecar. Observe um verso do Salmo 51, onde lemos: “Eu nasci na 

iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe” (v. 5). Se você 

simplesmente ler, sem parar para refletir no conteúdo desse verso, 

dificilmente vai perceber o que o texto está nos transmitindo, isto é, que 

ele (Davi) já nasceu com essa disposição para o pecado. A ênfase não deve 

ser posta sobre um “suposto pecado da mãe dele”, mas sim em sua 

natureza depravada. Vale lembrar que eu estou falando tudo isso em 

relação a Deus, como disse o teólogo americano Wayne Grudem: 

 “ (Grudem, 1999) A tendência herdada ao pecado não significa que os 

seres humanos sejam todo o mais perverso possíveis. As restrições da lei 

civil, as expectativas da família e da sociedade e a condenação da 

consciência humana (Rm 2. 14, 15) funcionam como influências limitantes 

junto às nossas tendências pecaminosas íntimas. Portanto, pela “graça 

comum” de Deus (ou seja, pelo favor imerecido que Ele dispensa a todos os 

seres humanos), as pessoas puderam fazer o bem nos campos da 

educação, do desenvolvimento de leis justas e dos atos genéricos de 

benevolência e bondade humana para com os outros. De fato quanto mais 

influência cristã existe na sociedade em geral, mais claramente se vê 

também a influência da “graça comum” na vida dos incrédulos. Mas, 

apesar da capacidade de fazer o bem em muitos sentidos dessa palavra, 

nossa corrupção herdada, nossa tendência ao pecado, que recebemos de 

Adão, significa que, em relação a Deus, nada podemos fazer que lhe 

agrade15”. 

De forma resumida, acabo de apresentar a vocês um pouco da 

depravação do homem, no entanto se quiser ir a fundo no conhecimento, 

é necessário investir em livros ou qualquer outra fonte de estudo. Porque 

o nosso objetivo não é que vocês se tornem “mestres” em cada ponto do 

calvinismo, mas sim, inteirá-los no assunto. 

  

                                                                 
15 - GRUDEM, Wayne – Teologia Sistemática; capítulo 24, Doutrina do Homem – O Pecado, p. 409. (Copyright © 
2012 de Vida Nova). 
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Dica para começar a estudar16: 

 

Fig. 1. 6 - Organização Estudantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
16 - Agradecimentos a Kátia Regina do Carmo Pereira. 
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(2) ELEIÇÃO INCONDICIONAL 
 

Como todos os demais temas, esse também tem causado uma 

pertinente inquietação entre muitos teólogos opostos, trata-se de um ato 

soberano de Deus, antes da criação do mundo, no qual Ele escolhe 

algumas pessoas para serem salvas, não por causa de algum mérito 

antevisto delas, mas somente por causa de sua suprema boa vontade. 

Abordaremos a doutrina da eleição com exemplos práticos de 

personagens bíblicos para entendermos de forma mais clara. 

Começaremos com alguns gentios em Atos 13, quando Paulo e Barnabé 

começaram a pregar aos gentios em Antioquia da Pisídia, Lucas escreve 

que “os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e bendisseram a palavra do 

Senhor; e creram todos os que haviam sido designados para a vida 

eterna” - Audientes autem gentes, gavisæ sunt, et glorif icabant verbum 

Domini : et crediderunt quotquot erant præordinati ad vitam æternam17. - 

(v. 48, Ênfase Minha). Observe a parte ‘b’ do versículo destacada em 

itálico sublinhado. Alguns interpretam a palavra “designar” como 

“estavam dispostos”. Entretanto, nem o contexto, nem a palavra 

traduzida “designar” () justifica essa interpretação. A palavra 

designar, (verbo transitivo direto, porém no verso ela encontra-se no 

particípio plural) dentre outros conceitos, significa: fixar, determinar, mas 

nunca estar disposto. Para ficar mais claro ainda, entenda como se 

alguém tivesse feito essa pergunta a Lucas: 

 

 

 

E ele responde: 

 

 

 

 

Paulo e Barnabé pregaram para todos os presentes, porém, o 

Senhor converteu somente aqueles em quem Ele havia delegado uma 

                                                                 
17 - A publicação da Biblia Sacra juxta Vulgatam Clementinam  foi aprovada pelos  bispos da Conferência da 
Inglaterra e País de Gales (Wales). 

Quantos 

creram? 

Creram todos os  

que haviam sido 

designados para a 

vida eterna.  
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vocação eficaz. Você encontrará algo semelhante no capítulo 2 verso 47 

desse mesmo livro, dependendo da versão escolhida. Veja na versão 

clássica da Bíblia em Inglês, The King James Version of The Holy Bible. 

 

 “And the Lord added to the church daily such as should be 

saved” (Acts 2. 47b – Ênfase Minha). 

 

Observe a tradução desse verso: 

 

 “E diariamente acrescentava o Senhor à igreja aqueles que deveriam 

ser salvos”. 

 

Algumas traduções em português dizem: “aqueles que se haviam de 

salvar”. Nos dois casos o sentido é o mesmo, isto é, que a nossa 

conversão depende única e exclusivamente da vontade de Deus (Rm 9. 

16; Jn 2. 9).  Esse é um dos pontos da fé reformada, solidamente firmada 

nas Escrituras, que mais contraria o Arminianismo. Doutrina 

desenvolvida pelo holandês Jacobus Arminius, que diz que a pessoa tem 

a “última palavra”, que Deus está sujeito à vontade do homem. Doutrina, 

esta, que deixa a questão da salvação mais nas mãos dos homens e 

menos nas de Deus. O “livre - arbítrio” da pessoa determina o seu 

destino. Doutrina que ensina que é possível perder a salvação ou cair da 

graça pela sua própria vontade. Enquanto o Cristo está dizendo que “… 

ninguém pode vir a mim, a não ser que isto seja dado pelo Pai, [e Ele diz 

mais] todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu 

jamais rejeitarei” (Jo 6. 65 e v. 37). 

  

Temos esse outro exemplo. Em Atos 16. 13 – 14, nós lemos: 

 

“No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde 

esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a 

conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que 

ouviram era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de 

tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para 

atender à mensagem de Paulo”. 

Observe que além da Lídia, naquela ocasião estavam presentes outras 

mulheres (a palavra está no plural), no entanto, Lucas faz questão de 

destacar que o Senhor abriu o coração dela para atender, isto é, estar 

atenta a homilia do Apóstolo Paulo. Eu poderia fazer um paralelo entre 
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Oh! Quão Transcendente é a Soberania do Senhor.  

Vinde e O adoremos com temor e tremor!  

Lídia e as mulheres supracitadas, com a história de Esaú e Jacó que você 

pode encontrar em: 

 Romanos 9. 6 – 24: 

“6 Não pensemos que a palavra de 

Deus falhou. Pois nem todos os 

descendentes de Israel são Israel. 
7 Nem por serem descendentes de 

Abraão passaram todos a serem 

filhos de Abraão. Ao contrário: 

“Por meio de Isaque a sua 

descendência será considerada”. 8 

Noutras palavras, não são os 

filhos naturais que são filhos de 

Deus, mas os filhos da promessa é 

que são considerados 

descendência de Abraão. 9 Pois foi 

assim que a promessa foi feita:  

“No tempo devido virei novamente, 

e Sara terá um filho”. 

 10 E esse não foi o único 

caso; também os filhos de Rebeca 

tiveram um mesmo pai, nosso pai 

Isaque. 11 Todavia, antes que os 

gêmeos nascessem ou fizessem 

qualquer coisa boa 

ou má — a fim de que 

o propósito da eleição 

permanecesse, 12 não 

por obras, mas por 

aquele que chama — foi dito a ela: 

“O mais velho servirá ao mais 

novo”. 13 Como está escrito: “Amei 

Jacó, mas rejeitei Esaú”. 14 E 

então, que diremos? Acaso Deus é 

injusto? De maneira nenhuma! 15 

Pois ele diz a Moisés: 

 “Terei misericórdia de quem eu 

quiser ter misericórdia e terei 

compaixão de quem eu quiser 

ter compaixão”. 

16 Portanto, isso não depende do 

desejo ou do esforço humano, mas 

da misericórdia de Deus. 17 Pois a 

Escritura diz ao faraó: “Eu o 

levantei exatamente com esse 

propósito: mostrar em você o meu 

poder, e para que o meu nome 

seja proclamado em toda a terra”. 
18 Portanto, Deus tem misericórdia 

de quem ele quer, e endurece a 

quem ele quer. 

19 Mas algum de vocês me dirá: 

“Então por que Deus ainda nos 

culpa? Pois, quem resiste a sua 

vontade?” 20 Mas quem é você, ó 

homem, para questionar a Deus? 

Acaso aquilo que é formado pode 

dizer ao que o formou: ‘por que me 

fizeste assim?’ 21 O oleiro não tem 

direito de fazer do mesmo barro 

um vaso para fins nobres e outro 

para uso desonroso? 22 E se Deus, 

querendo mostrar a sua ira e 

tornar conhecido o seu poder, 

suportou com grande paciência os 

vasos de sua ira, preparados 

para a destruição? 23 Que dizer, 

se ele fez isto para tornar 

conhecidas as riquezas de sua 

glória aos vasos de sua 

misericórdia, que preparou de 

antemão para a glória, 24 ou seja, 

a nós, a quem também chamou, 

não apenas dentre os judeus, mas 
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também dentre os gentios? 24 

Como ele diz em Oséias: 

“Chamarei ‘meu povo’ a quem não 

é meu povo; e chamarei ‘minha 

amada’ a quem não é minha 

amada”.

(NVI) 

[Ênfase Minha] 

Lendo a forma como o Apóstolo S. Paulo nos apresenta o Senhor eu me 

recordo do que li certa vez em um artigo que falava sobre a existência de Deus 

e Sua Infinita Soberania. A forma como Deus é apresentado no que você irá ler 

a seguir também é incrível, leia com atenção, por favor. 

“O desígnio e a formosura se evidenciam no Universo, mas o desígnio e a 

formosura implicam um arquiteto, por tanto o Universo é a obra de um 

Arquiteto dotado de inteligência suficiente para explicar a Sua obra. O grande 

relógio de Estrasburgo tem, além das funções normais de um relógio, uma 

combinação de luas e planetas que se movem com seus grupos de figuras que 

aparecem e desaparecem com regularidade igual ao soarem as horas no 

grande cronômetro. Declarar não ter havido um engenheiro que construiu o 

relógio, e que este objeto “aconteceu”, seria insultar a inteligência e a razão 

humana. É insensatez presumir que o Universo “aconteceu”, ou, em 

linguagem científica, que procedeu do concurso fortuito dos átomos!  

Suponhamos que o livro The Pilgrims’ Progress (O Peregrino) fosse 

descrito da seguinte maneira: o autor tomou um vagão de tipos de imprensas 

e com pá os atirou ao ar. Ao caírem no chão, natural e gradualmente se 

ajuntaram de maneira a formar a famosa história de John Bunyan. Os 

homens mais incrédulos diriam: “Que absurdo”! E a mesma coisa dizemos das 

suposições do ateísmo, em relação á criação do Universo. 

 O exame de um relógio revela que ele leva os sinais do desígnio, por que as 

diversas peças são reunidas com um propósito prévio. Elas são colocadas de 

tal modo que produzem movimentos, e esses movimentos são regulados de tal 

maneira que marcam as horas. Disso inferimos duas coisas: primeiro, que o 

relógio teve alguém que o fez, e segundo, que o seu fabricante compreendeu a 

sua construção, e o projetou com o propósito de marcar as horas. Da mesma 

maneira observamos o desígnio e a operação de um plano no mundo e 

naturalmente, concluímos que houve alguém que o fez e que sabiamente o 

preparou  para o propósito ao qual está servindo. 

 O fato de nunca termos observados a fabricação de um relógio não afetaria 

em nada essas conclusões, mesmo que nunca conhecêssemos um relojoeiro, 

ou que  jamais tivéssemos ideia do processo desse trabalho. Igualmente, a 
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nossa convicção de que o Universo teve um Arquiteto, de forma nenhuma sofre 

alterações pelo fato de nunca termos observado a sua construção, ou de 

nunca termos visto o Arquiteto. Do mesmo modo a nossa conclusão não se 

afetaria se alguém nos informasse que o relógio é resultado das operações, ou 

da operação, das Leis da Mecânica e explica-se pelas propriedades da matéria. 

Ainda assim teremos que considerá-lo como abra de um hábil relojoeiro que 

soube aproveitar essas Leis da Física e suas propriedades para fazer o relógio 

funcionar. Da mesma forma, quando alguém nos informa que o Universo é 

simplesmente o resultado da operação das leis da natureza, nos vemos 

constrangidos a perguntar: “Quem projetou, estabeleceu e usou essas leis”? 

Isso em razão de ser implícita a presença de um legislador, uma vez que há 

leis. 

Tomemos para ilustrar a vida dos insetos. Há uma espécie de 

escaravelho chamado Staghorn, ou “Chifrudo”. O macho tem magníficos 

chifres, duas vezes mais cumpridos que o seu corpo, a fêmea não tem chifres. 

No estágio larval eles enterram-se na terra e, silenciosamente, esperam na 

escuridão pela sua metamorfose. São naturalmente meros insetos, sem 

nenhuma diferença aparente e, no entanto, um deles escava para si um 

buraco duas vezes mais profundo que o outro. Por quê? Para que haja espaço 

para os chifres do macho se desenvolver com perfeição. Por que essas larvas, 

aparentemente iguais, diferem assim em seus hábitos? Quem ensinou o 

macho a cavar seu buraco duas vezes mais profundo do que o faz a fêmea? 

Seria o resultado de um processo racional? É claro que não, provém de Deus, 

o Criador, Ele quem pôs naquelas criaturas a percepção instintiva que lhes 

seria útil. De onde recebeu esse inseto a sua sabedoria? Alguém talvez pense 

que a herdara de seus pais. Mas um cão ensinado, por exemplo, transmite à 

sua descendência a sua astúcia e agilidade? Não. Mesmo que admitamos que 

o instinto fosse herdado, ainda assim depararíamos com o fato de que alguém 

havia instruído o primeiro escaravelho chifrudo. A explicação do maravilhoso 

instinto dos animais acha-se nas palavras do primeiro capítulo do livro da 

criação na Bíblia: “E disse Deus” – Isto é, A Vontade de Deus. Quem observa o 

funcionamento de um relógio sabe que a inteligência não está no relógio, mas 

sim, no seu fabricante. E quem observa o instinto maravilhoso das menores 

criaturas, concluirá que a primeira inteligência não era a delas, mas sim, do 

seu Criador, e que existe uma Mente controladora dos menores detalhes da 

vida. 

O Dr. Whitney, ex-presidente da American Society (Sociedade Americana) 

e membro da American Academy of Arts and Science (Academia Americana de 

Artes e Ciências), disse certa vez que “um ímã repele outro pela Vontade de 

Deus e ninguém pode dar razão melhor”. “O que o senhor quer dizer com a 

expressão - a vontade de Deus”? Alguém lhe perguntou. O Dr. respondeu: 

“‘Como o senhor define a luz’? Existe a Teoria Corpuscular, a Teoria das 

Ondas, e agora a Teoria do Quantum, e nenhuma dessas teorias passa de uma 
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conjectura educada. Com uma explicação tão boa como essas, podemos dizer 

que a luz caminha pela Vontade de Deus… a Vontade de Deus, essa lei que 

descobrimos sem a podermos explicar – é a única palavra final”. 

O Sr. A. J. Peace, desenhista do periódico evangélico “Sunday School 

Times”, fala de sua entrevista com o finado Wilson J. Bentley, perito em 

microfotografia (fotografar o que se vê através do microscópio). Por mais de um 

terço de século esse senhor fotografou cristais de neve. Depois de haver 

fotografado milhares desses cristais ele observou que todos eram de um 

padrão formoso, e de forma sextavada, mais ou menos da forma dessa figura 

ao lado.  

 

 

Fig. 2 – Representação dos cristais de neve. 

Quando lhe perguntaram como se explicava essa simetria sextavada, ele 

respondeu: “Decerto, ninguém sabe senão Deus, mas minha teoria é a 

seguinte: como todos sabem, os cristais de neve são formados de vapor de 

água a temperatura abaixo de zero, a água se compõe de três moléculas, duas 

de hidrogênio que se combina com uma de oxigênio. Cada molécula tem uma 

carga de eletricidade positiva e negativa, a qual tem a tendência de polarizar-

se nos lados opostos. O algarismo três, portanto, figura no assunto desde o 

começo”. 

“Como podemos explicar estes pontinhos tão interessantes, as voltas e 

as curvas graciosas, e estas quinas chanfradas tão delicadamente cinzeladas, 

todas elas dispostas com perfeita simetria ao redor do ponto central”? – 

Perguntou o Sr. Peace. 

Ele encolheu os ombros e disse: “Somente o Artista que os desenhou e 

os modelou conhece o processo”. 

Sua declaração acerca do “algarismo três que figura o assunto” me pôs a 

pensar. Não seria então que o Trino Deus, que modela toda a formosura da 

criação, rubrica a própria Trindade nestas frágeis estrelas de cristal de gelo 

como quem assina seu nome em sua obra-prima? Ao examinar os flocos de 

neve ao microscópio, vê-se instantaneamente que o princípio básico da 

estrutura do floco de neve é o hexágono ou a figura de seis lados, o único 

exemplo disso em todo o reino da geometria a este respeito. O raio do circuito 

circunscrevente é exatamente igual ao cumprimento de cada um dos sei lados 

do hexágono. Por tanto, resultam seis triângulos equiláteros reunidos ao 

núcleo central, sendo todos os triângulos de sessenta graus (60°), a terça parte 

de toda a área num lado de uma linha reta. Que símbolo sugestivo do Deus 
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trino é o triângulo! Aqui temos unidade: um triângulo formado de três linhas, 

cada parte indispensável à integridade do conjunto. 

A curiosidade agora me impeliu a examinar as referências bíblicas sobre 

a palavra “neve”, e descobri com grande prazer, este mesmo “triângulo” 

inerente na Bíblia. Por exemplo, há 21 (    ) referências contendo o 

subscritivo “neve” no Antigo, e 3 no Novo Testamentos, 24 ao todo. Então 

achei três referências que falam da “lepra branca como a neve”. Três vezes a 

purificação do pecado é comparada a neve. Achei mais três que falam de 

roupas “tão brancas como a neve”. Três vezes a aparência do Filho de Deus 

compara-se à neve. Mas a maior surpresa foi descobrir que a palavra hebraica 

“neve” é composta inteiramente de algarismos “três”! É fato, embora não seja 

geralmente conhecido que, não tendo algarismos, tanto os hebreus como os 

gregos usavam as letras do seu alfabeto como algarismos. Bastava um olhar 

casual de um hebreu na palavra SHELEB (palavra hebraica que quer dizer 

“neve”) para ver que ela significa o algarismo 333, bem como significa “neve”, 

no hebraico a primeira letra, que corresponde a nossa “SH”, vale 300, a 

segunda consoante “L” vale 30 e a consoante final, o nosso “G”, vale 3. 

Somando-as, temos 333, três algarismos de três. Curioso, não é? Mas por que 

não esperar exatidão matemática de um livro plenamente inspirado, tão 

maravilhoso quanto o mundo que Deus criou? 

Acerca de Deus Jó disse: “Faz grandes coisas que não podemos 

compreender. Pois diz à neve: Cai sobre a Terra…  (Jó 37. 5, 6)”. Eu já gastei 

um dia inteiro para copiar com pena e tinta o desenho de Deus de seis cristais 

de neve e fiquei muito fatigado. No entanto, para Ele é muito fácil fazê-lo! “Ele 

diz a neve” — e com uma palavra está feito. Imaginem quantos milhões de 

bilhões de cristais de neve caem sobre um hectare de terra durante uma hora, 

e imaginem se puderem o fato surpreendente de que cada cristal tem sua 

individualidade própria, um desenho e modelo sem duplicata nesta ou em 

qualquer outra tempestade. “Tal conhecimento é maravilhoso demais para 

mim; elevado é, não posso atingir” (Sl 139. 6). Como pode uma pessoa 

ajuizada, diante de tal evidencia de desígnios multiplicados por um sem-

número de variedades, duvidar da existência, da Soberania e da obra do 

Desenhista, cuja capacidade é imensurável?! Um Deus capaz de fazer tantas 

belezas é capaz de tudo, até mesmo de moldar as nossas vidas dando-lhes 

beleza e simetria”. 

 Não sei se você conseguiu vislumbrar esse texto da mesma forma que eu, 

mas uma coisa é certa, a nossa salvação depende única e exclusivamente da 

Vontade Soberana de Deus, e não é preciso ser um intelectual para perceber 

isso. O meu objetivo, ao acrescentar esse texto à essa apostila, foi trazer algo 

diferente daquilo que você já ouviu sobre Deus, mas é claro que, isso não 

chega nem perto da Natureza de Deus, de quem Ele realmente é. Como já dizia 

certo poeta cristão: 
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“Tudo que o homem conhece a respeito de Deus, representa nada, quando 

comparado a quem ele realmente é”. 

 

Aqueles que assim preferirem, continuem negando, mas eu continuarei 

pregando que, DEUS É SOBERANO. 
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PREDESTINAÇÃO 

 

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, passaremos a discutir um dos 

principais temas do livro do nosso querido egrégio reformador, Calvino, A 

Predestinação. 

 Para um amplo conceito da predestinação eu escolhi aquele que se 

encontra no “Trinta e Nove Artigos” da Igreja Anglicana (Church of England), 

que diz: 

“A predestinação para a Vida é o eterno propósito de Deus, pelo qual (antes de 

lançados os fundamentos do mundo) tem constantemente decretado por seu 

conselho a nós oculto, livrar da maldição e condenação os que elegeu em Cristo 

dentre o gênero humano, e conduzi-los por Cristo à salvação eterna, como vasos 

feitos para honra. Por isso os que dotados de tão excelente benefício de Deus 

são chamados segundo o propósito de Deus, por seu Espírito operando no tempo 

devido; pela graça obedecem a vocação, são feitos filhos de Deus por adoção; 

são criados conforme a imagem de seu Unigênito Filho Jesus Cristo; vivem 

religiosamente em boas obras, e enfim, pela misericórdia de Deus, à felicidade 

eterna. 

 Assim como a pia condenação da predestinação, e da nossa Eleição 

em Cristo, é cheia de um doce, suave e inexplicável conforto para as pessoas 

devotar, e os que sentem em si mesmos a operação do Espírito de Cristo, 

mortif icando as obras da carne, e os seus membros terrenos, e elevando o seu 

pensamento às coisas altas e celestiais, não só porque muito estabelece e 

confirma a sua fé na salvação eterna que hão de gozar por meio de Cristo, mas 

por que de modo veemente acende o seu amor para com Deus; assim para as 

pessoas curiosas e carnais, destituídas do Espírito de Cristo, o ter de contínuo 

diante dos seus olhos a sentença da predestinação de Deus é um princípio 

muitíssimo perigoso, por onde o Diabo as arrasta ao desespero ou a que vivam 

na iniquidade dos seres mais impuros, de maneira não menos perigosa que o 

desespero. 

 Além disso, devemos receber as promessas de Deus do modo que nos 

são geralmente propostas nas Escrituras Sagradas e seguir em nossas obras a 

Vontade de Deus, que nos é expressamente declarada na sua Palavra”. 

ARTIGOS DA RELIGIÃO CRISTÃ18 (TRINTA E NOVE ARTIGOS) 

(1571: Igreja Anglicana) 

A ideia que permeia esse assunto é a seguinte: 

                                                                 
18 - Para ver os 39 artigos visite a página 64 desta apostila, ou acesse nosso blog: 

http://solascripturabrasil.blogspot..com.br/2014/01/artigos-da-religiao-trinta-e-nove.html. 
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Deus tem poder infinito (é Onipotente), tem sabedoria infinita (é Onisciente), 

nada pode existir sem a autorização d’Ele (Is 43. 13; Jó. 42. 2) e não há nada 

que Ele não saiba, nem no passado nem no futuro. Por tanto, antes de 
nascermos Deus já sabe o que irá acontecer conosco, pois Ele próprio 

determinou (Jr 1. 5; Is 49. 5; Lc 1. 15; Gl 1. 15 - 16). Entendemos, assim, que 

antes de nascermos nosso destino já estava determinado por Deus. 

 

 O arminianismo, negando a absoluta soberania de Deus, sustentava a 

doutrina da fé preveniente, supostamente firmada em Rm 8. 29, 
especificamente na afirmação: 

 

Porquanto aos que de antemão conheceu. O texto todo (Rm 8. 29 - 30) em 
nada favorece o “prescientismo”. No fundo, o arminiano quer dizer: Deus 

elegeu para salvação os que ele sabia, desde a eternidade, que haveriam de 

crer no Salvador. Entendiam, porém, que a fé não procede da graça, mas da 
capacidade humana de crer ou descrer. Desta afirmação arminiana 

deduzimos: 1- Deus não é soberano sobre o homem, sua imagem. Este decide 

o seu destino tanto para o tempo como para a eternidade. 2- A salvação ou a 

perdição vincula-se restritiva e exclusivamente à decisão racional daqueles 
que, no curso da vida, optam pela fé ou pela incredulidade. 3- Por que Deus 

sabia, desde a eternidade, que alguns não creriam? Tal rejeição foi 

preordenada previsivelmente? A descrença prevista e a consequente perdição 

não “cheiram” fatalidade inconsequente? 4- Se Deus sabia, antes da criação, 

que alguns de suas criaturas humanas, pelo mau uso ou atitude inconsciente 
da vontade livre “não creriam”, por que não os livrou de semelhante 

“descrença presciente”? 5- Deus, segundo Rm 8. 29, 30, “conhecia” o homem 

que criaria, o ser constante de seus eternos planos, e preconizou as liberdades 

gerais, a consciência religiosa e os direitos de opção que lhe concederia, 

inclusive os diversos dons com os quais lhe dotaria tanto para suas funções 
operativas e criativas no mundo, como para sua expressividade adoradora e 

missionária. O homem é instrumento da vontade de Deus; não este, 

instrumento dos desejos humanos. 6- A fé preveniente do homem livre 

condicionaria o ato eletivo de Deus. Não podemos imaginar, calvinisticamente, 
um Deus, soberano Criador, sendo condicionado pela fé da criatura. 

A crença arminiana de que Deus nos escolhe porque sabe de antemão que o 

escolheremos concebe o absurdo de que: os eternamente escolhidos são 
aqueles que escolhem Deus, não os que Deus escolheu. Neste esquema 

doutrinário, o antropocentrismo é enfaticamente acentuado em detrimento do 

teocentrismo. Desta maneira, a declaração de Cristo de que muitos são 

chamados, mas poucos escolhidos (Mt 22. 14) ficaria assim: Muitos são 

chamados, mas somente os “escolhedores” pela fé prescientemente eterna são 
escolhidos. Os que, pela incredulidade presciente, recusam o chamado, estes, 

prescientemente, rejeitam a vocação, para eles, ineficaz. Tudo isso é 

inconcebível à luz da doutrina da absoluta soberania de Deus19. 

 

Tente analisar essa passagem da Escritura: “… todos os dias 

determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles 

                                                                 
19  - Confissão de Fé de Westminster – Predestinação Presciente (Disponível no endereço eletrônico: 
http://solascripturabrasil.blogspot.com.br/2014/02/confissao-de-fe-de-westminster.html) 
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existir” (Sl 139. 16 b). Dessa vez gostaria que você mesmo tirasse suas 

conclusões. 

Dentro desse tema sobre Eleição eu preparei, além do tema descrito acima, 

este outro que também é muito pertinente ao assunto: 

 

 

CARACTERÍSTICAS DOS ELEITOS 

 

Eu elaborei este subtítulo baseado em alguns textos bíblicos que me 

afirmam que o povo de Deus difere do povo mundano em algumas 

características (Ml 3. 18; Mt 7. 15 – 23; At 15. 23 - 29). Certamente existem 

outras, essas, porém, são as principais. 

 

 

 

 

VIVE EM SANTIDADE  

 

Como nosso primeiro tema sobre Características dos Eleitos, falaremos 

sobre Santificação (gr. hagiasmos - ). Que eu não poderia deixar de 

abordar, já que essa é uma questão de vital importância para a nossa 

salvação 20 . Na verdade antes de falar qualquer outra cousa sobre a 

santificação eu lhe digo: Não existem eleitos sem SANTIFICAÇÃO, por que “sem 

santificação ninguém verá o Senhor”. Ser santo é viver, continuamente, 

esquivando-se do pecado, ou daquilo que o leve a pecar. Mas acima de todas 

as coisas a santidade é a prioridade de Deus para seus seguidores (Ef 4. 21 – 

24). 

O Catecismo Maior de Westminster descreve a santificação como “a obra 

da graça de Deus pela qual, os que Deus escolheu antes da fundação do 

mundo para serem santos, são, nessa vida, pela poderosa operação de seu 

Espírito, que aplica a morte e a ressurreição de Cristo, renovados no homem 

interior, segundo a imagem de Deus, tendo os germens do arrependimento que 

conduz à vida, e de todas as outras graças salvadoras implantadas no coração 

deles, e tendo essas graças de tal forma excitadas, aumentadas e fortalecidas, 

                                                                 
20 - (cf.): 1 Ts 5. 23; Hb 12. 14; 1 Pe 1. 2, 13 - 16. 
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que eles morrem cada vez mais para o pecado e ressuscitam para a novidade 

de vida21”. 

Essa é a visão que os “Puritanos” (termo pejorativo, por que na verdade 

eles eram Não Conformistas) tinham gravada em seus corações. Em toda sua 

vida eles queriam colocar a marca: “Santidade ao SENHOR” (Êx 28. 36; 39. 

30). Diziam — 

 

“Santidade ao SENHOR em toda a vida 

humana, e nada menos que isso, é o que 

Deus espera de Seu povo”. 

 

  

Fig. 2. 1 - Os Puritanos, Assembleia de Westminster. 

 

Ao pesquisar sobre os “Puritanos”, você vai me dizer que eles foram de 

certa forma, extremistas nos seus modos de observar algumas questões 

religiosas. Sim, não discordo, entretanto tratando-se da santificação, o  

sermos ortodoxos, constitui-se um grande benefício. Pois pessoas volúveis, 

flexíveis, ou adeptas do conformismo, são facilmente levadas por qualquer 

corrente de doutrina. Mas continuando o assunto, assim como os “Puritanos”, 

eu posso dizer que aqueles que pensam ser escolhidos, mas vivem uma vida 

deplorável, sórdida, repulsiva, na prática constante, viciosa e deliberada do 

pecado, estão enganados e provavelmente perecerão no inferno. Pois 

entendemos no estudo sobre Teodiceia que o Senhor exercerá a sua justiça 

sobre toda a impureza do homem (Rm 2. 1 – 6). Jonathan Edwards disse de 

forma muito clara: 

                                                                 
21 - O Catecismo Maior de Westminster, p. 79 (Copyright © 2002 de Editora Cultura Cristã). 
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“Aqueles que não querem viver vidas piedosas descobrem, por si mesmos, 

que não são eleitos; aqueles que querem viver vidas piedosas descobrirão, 

por si mesmos, que são eleitos22”. 

 Outro aspecto da santificação é que é um processo contínuo, para ser mais 

especifico, Wayne Grudem23 aponta três estágios para essa continuidade. 

1. A santificação tem um começo definido na regeneração. 

2. A santificação aumenta por toda a vida. 

3. A santificação se completará na morte (em nossa alma) e quando o 

Senhor retornar (em nosso corpo). 

Observe a seguir, na figura que eu fiz para ilustrar essa ideia. 

 
Fig. 2. 2 – O Processo da Santificação. 

Conversão – Antes disso éramos escravos do pecado (Rm 6. 17 – 23). 

Vida Cristã – Um crescimento em Santidade (Hb 12. 14). 

Morte – Após a morte alcançaremos perfeita Santidade (1 Co 15. 49). 

 

Não obstante, a maioria dos cristãos encontram-se relutantes no tocante a 

essa tão importante questão. Mas Deus continua a dizer “Sejam santos por 
que Eu Sou Yahweh Qedhosh, Deus santo, Deus de santidade” (1 Pe 3. 16). Eu 

oro para que a santidade volte a ser uma marca, pela qual a Igreja seja 

reconhecida. Que possamos erguer aquela mesma bandeira: “Santidade ao 

SENHOR”. E que, assim como os “Puritanos”, sejamos decisivos naquilo em 
que cremos. Existe uma só fé, um só Senhor, um só batismo… (Ef 4. 3 - 6) – 

que me chamem de fanático – mas precisamos aferir o nosso pensamento, 

nossas atitudes, nossos atos, com os ditames da Palavra de Deus, que são 

terminantes, peremptórios, finais. Talvez você me acuse de ser intolerante, 

                                                                 
22 - EDWARDS, Jonathan - Miscellaneous Remarks Concerning Satisfaction for sin, in Banner, 2:569. 
23 - GRUDEM, Wayne - Teologia Sistemática, cap. 38 – A Doutrina da Aplicação da Redenção – Santificação [Tornar-se 
Semelhante a Cristo]: p. 622 – 628, (Copyright © 2012 de Vida Nova). 

Conversão 

Vida Cristã 

Morte...∞ 
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mas antes que faça isso, pondere com muito cuidado nessa parte da Escritura 

Sagrada: “a ira de Deus é revelada dos Céus contra toda impiedade e injustiça 

dos homens…” (Rm 1. 18). 

 Sabe o que isso significa? Que eu não sou o único intolerante nessa história! 

Deus também não tolera a impiedade meu querido, em breve Ele exercerá Sua 

justiça. 

 

AMA O PRÓXIMO 

 

Pelo que pude observar, este tema é muito pouco comentado no meio dos 

cristãos reformados. Talvez uma das razões seja a má interpretação da 

palavra. 

No Velho Testamento é a expressão mais profunda de intimidade nas 

relações com Deus e com o próximo24. O significado de amor, como ágape, no 

Novo Testamento está ligado ao significado do Velho Testamento, embora o 

amor também seja, no grego, phileo (), que significa uma profunda 

amizade pelo outro. 

É importante que vocês saibam, também, que o amor descrito nas 

Escrituras Sagradas, não refere-se ao nosso ideal do sentimento descrito como 

“amor”. Por que o amor nunca é um sentimento, um desejo, mas uma decisão 

de agir em favor do outro, como quando Paulo, escrevendo aos Romanos diz: 

“Deus dá prova do Seu amor para conosco, em que…, Cristo morreu por nós” 

(Rm 5. 8). Se este conceito estivesse acoplado à mente e ao coração dos 

cristãos, dificilmente veríamos essa imagem de Deus como um ser tão 

melancólico por conta do desinteresse dos homens. 

Então, o que devemos crer relacionado a amor ao próximo? 

Ora, nada além do que o Apóstolo Paulo nos descreveu: “… como povo 

escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, 

bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e 

perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o 

Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo 

perfeito” (Cl 3. 12 - 14). 

O amor, ao qual o Apóstolo se refere (v. 14), trata-se do amor fraternal – Do 

grego philadelphia (). É o amor daqueles que estão reunidos como 

comunidade fraterna, cujo compromisso é além do individual, pelo esforço de 

um bem comunitário. 

                                                                 
24 -  (cf.): Dt 7. 7 – 8; Jr 31. 3. 
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Aqui, nós que professamos a mesma fé em Cristo, somos exortados a 

estarmos juntos em amor fraternal, aquele que não visa apenas seu próprio 

interesse, mas, também, o do próximo, guardando o mandamento de Amar ao 

Próximo Como a Si Mesmo, descrito pelo Senhor em João 13. 34 - 35: “Um 

novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês 

devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus 

discípulos, se vocês se amarem uns aos outros”. Observe que esse 

mandamento já existia (Lv 19. 18), entretanto Jesus disse “um novo 

mandamento…”. Isso é interessante por que, acredito eu, que a maioria dos 

judeus relacionavam a palavra “próximo” aos vizinhos – aquele que está perto, 

ou pertencente à comunidade judaica – só que Jesus traz um novo significado 

para o mandamento: no sentido aplicado por Cristo, a palavra tem uma 

extensão muito mais profunda, uma vez que qualquer ser humano pode ser 

considerado o próximo de outro, independente da posição social, riqueza ou 

concepção teológica. A parábola do bom samaritano ilustra bem esse conceito 

(Lc 10. 25 – 37). Você pode observar esse sentimento altruísta em Atos 4. 32 – 

37. 

Então é necessário que nós vivamos de acordo com esses princípios. Os 

verdadeiros eleitos de Deus vivem em profunda comunhão, eu jamais poderei 

ser eleito, verdadeiramente eleito por Deus, se eu cultivo o rancor, mágoa, ou  

até mesmo o ódio contra qualquer pessoa (1 Jo 4. 7 – 21). Tais sentimentos 

são totalmente contrários ao caráter moral de Deus, Ele, portanto tem aversão 

a esses “sentimentos”. 

Se ainda ficou algum pondo obscuro gostaria de ler com você um pequeno 

texto para esclarecer e finalizar esse assunto: 

 

 

 

Mateus 25. 31 – 46: 

31 “Quando o Filho do homem 

vier em sua glória, com todos os 

anjos, assentar-se-á em seu trono 

na glória celestial. 32 Todas as 

nações serão reunidas diante dele, 

e ele separará umas das outras 

como o pastor separa as ovelhas 

dos bodes. 33 E colocará as ovelhas 

à sua direita e os bodes à sua 

esquerda. 

34 “Então o Rei dirá aos que 

estiverem à sua direita: ‘venham, 

benditos de meu pai! Recebam 

como herança o Reino que lhes foi 

preparado desde a criação do 

mundo. 35 Pois eu tive fome, e 

vocês me deram de comer; tive 

sede e vocês me deram de beber; 

fui estrangeiro, e vocês me 

acolheram; 36 necessitei de roupas, 

e vocês me vestiram; estive 
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enfermo, e vocês cuidaram de 

mim; estive preso, e vocês me 

visitaram’. 

37 “Então os justos lhe 

responderão: ‘Senhor, quando te 

vimos com fome e te demos de 

comer, ou com sede e te demos de 

beber? 38 Quando te vimos como 

estrangeiro e te acolhemos, ou 

necessitado de roupas e te 

vestimos? 39 Quando te vimos 

enfermo ou preso e fomos te 

visitar?’  

40 “O Rei responderá: ‘Digo-

lhes a verdade: O que vocês 

fizeram a algum dos meus 

menores irmãos, a mim o 

fizeram’. 

41 “Então ele dirá aos que 

estiverem à sua esquerda: 

‘Malditos, apartem-se de mim para 

o fogo eterno, preparado para o 

Diabo e os seus anjos. 42 Pois eu 

tive fome, e vocês não me deram 

de comer; tive sede, e nada me 

deram para beber; 43 fui 

estrangeiro, e vocês não me 

acolheram; necessitei de roupas, e 

vocês não me vestiram; estive 

enfermo e preso, e vocês não me 

visitaram’. 

44 “Eles também responderão: 

‘Senhor, quando te vimos com 

fome ou com sede ou estrangeiro 

ou necessitado de roupas ou 

enfermo ou preso, e não te 

ajudamos?’. 

45 “Ele responderá: ‘Digo-lhes 

a verdade: O que vocês deixaram 

de fazer a alguns destes mais 

pequeninos, também a mim o 

deixaram de fazê-lo’. 

46 “E estes irão para o castigo 

eterno, mas os justos para a vida 

eterna”. 

 

(NVI) 

[Ênfase Minha] 
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LIVRE-ARBÍTRIO 

 

Deus dotou a vontade do homem de tal liberdade natural, que ela nem é 

forçada para o bem nem para o mal, nem a isso é determinada por qualquer 
necessidade absoluta de sua natureza. 

O homem, em seu estado de inocência, tinha a liberdade e o poder de querer e 

fazer aquilo que é bom e agradável a Deus; mas era passível de mudança, de 
sorte que pudesse cair dessa liberdade e poder. 

O homem, ao cair no estado de pecado, perdeu inteiramente todo o poder de 

vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanhe a salvação; de sorte 
que um homem natural, inteiramente contrário a esse bem e morto no pecado, 

é incapaz de, pelo seu próprio poder, converter-se ou mesmo preparar-se para 

isso. 

Quando Deus converte um pecador e o transfere para o estado de graça, ele o 
liberta de sua natural escravidão ao pecado e, somente por sua graça, o 

habilita a querer e a fazer com toda a liberdade o que é espiritualmente bom, 

mas isso de tal modo que, por causa da corrupção ainda existente nele, o 

pecador não faz o bem perfeitamente, nem deseja somente o que é bom, mas 
também o que é mau. 

É no estado de glória que a vontade do homem se torna perfeita e 

imutavelmente livre para o bem só. 

 

A condição do Homem depois da queda de Adão é tal que ele não pode 
converter-se e preparar-se a si mesmo, por sua própria força natural e boas 

obras, para a fé e invocação a Deus. Portanto, não temos o poder de fazer boas 

obras agradáveis e aceitáveis a Deus, sem que a graça de Deus por Cristo nos 

preceda, para que tenhamos boa vontade, e coopere conosco enquanto temos 
essa boa vontade. 
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(3) A EXPIAÇÃO LIMITADA 

Os calvinistas creem na expiação limitada, isto é, que Cristo não morreu por 

todos os homens, mas somente pelos eleitos. Por expiação limitada, contudo, não 

queremos dizer que o valor ou poder da morte e sangue de Cristo sejam limitados, 
mas somente que ele morreu por um número “limitado” de pessoas.  

É melhor não falar de expiação limitada, mas de expiação particular. A palavra 

particular enfatiza a verdade bíblica que Cristo morreu somente por algumas 
pessoas particulares, e não por todos sem exceção. Cremos na expiação 

particular ou limitada por causa das muitas passagens da Escritura que ensinam 

que Cristo morreu, não por todos, mas por muitos (Is. 53:11; Mt. 20:28; Mt. 26:28; 

Hb. 9:28); isto é, ele morreu por seu povo (Is 53:8; Mt. 1:21), por suas ovelhas 

(João 10:14, 15, 26-28) e por sua igreja (Atos 20:28).  

Não cremos que as passagens que falam de “todos” ou “o mundo” contradigam de 

alguma forma aquelas que falam de um número limitado. A Palavra de Deus não 

pode se contradizer. O que tais passagens ensinam é que Cristo morreu por todos 
os homens sem distinção, não por todos os homens sem exceção. Em outras 

palavras, tais passagens ensinam que Cristo morreu por todos os tipos de 

homens (l Tm. 2:1-6), por todos que estão nEle (1 Co. 15:22), ou pelo “mundo” de 

seu povo, isto é, por seus eleitos de toda nação (compare João 3:16 e João 17:9).  

Somente a expiação limitada exalta a Cristo como Salvador. A ideia que Cristo 
morreu por todos os homens, mas que muitos não serão salvos, degrada a obra 

salvífica de Cristo. Esse ensino na verdade diz que Cristo não fez o suficiente no 

seu sofrimento e morte para a nossa salvação, e que algo mais é necessário 
(geralmente a livre escolha da pessoa). Ele diz que Cristo morreu por todos, mas 

que alguns ainda irão para o inferno. Se isso fosse verdade, o sangue de Cristo 

teria sido derramado em vão por alguns, e sua morte seria inútil para eles. Então, 

sua morte não teria sido realmente um resgate, uma expiação, ou uma satisfação 
pelo pecado, nem teria nos reconciliado com Deus. 

Se Cristo morreu por todos os homens, e, todavia, alguns ainda não são salvos, e 

se a diferença é a livre escolha da pessoa, então o que realmente importa na 

nossa salvação não é a morte de Cristo, mas a nossa escolha. Então, nossa 
salvação depende não dele, mas de nós. Que Deus não permita pensarmos tais 

coisas sobre a morte de Cristo ou sobre nós mesmos! 

O ensino de que Cristo morreu por seu povo eleito, aqueles a quem o Pai lhe deu, 
significa que ele fez tudo o que era necessário para a salvação deles mediante seu 

sofrimento e morte, e que nada mais é necessário. Assim, sua morte é realmente 

uma expiação, reconciliação, pleno pagamento pelo pecado, resgate e satisfação. 

Ele realmente salva, e salva completamente, aqueles por quem morreu. A 



P á g i n a  | 53 

 
expiação limitada diz que Cristo não torna a salvação simplesmente possível. Ele 

é um Príncipe e Salvador . Glórias a Deus25! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                 
25  Fonte (original): Doctrine according lo Godliness, Ronald Hanko, Reformed Free Publishing 

Association, p. 155-156. 

Traduzido por: Felipe Sabino de Araújo Neto 
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(4) GRAÇA IRRESISTÍVEL 
 

A doutrina da graça irresistível não significa que toda influência do Espírito Santo 
não pode ser resistida. Significa que o Espírito Santo pode sobrepujar toda 
resistência e tornar sua influência irresistível. 

Em Atos 7:5 1, Estevão diz aos maiorais dos judeus: “Homens de dura cerviz, 

incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo; 
assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis”. E Paulo fala sobre 

entristecer e apagar o Espírito (Efésios 4:30; 1 Tessalonicenses 5:19). Deus dá 

muitas ordenanças e comandos que são resistidos. Na verdade, toda a história de 

Israel no Antigo Testamento é repleta de resistência, como a parábola dos 

lavradores maus mostra (Mateus 21:33-43; cf. Romanos 10:21). 

A doutrina da graça irresistível significa que Deus é soberano e pode sobrepujar 

toda resistência quando quiser. “Segundo a sua vontade ele opera com o exército 

dos céus e os moradores da terra; não há quem lhe possa deter a mão” (Daniel 
4:35). “No céu está nosso Deus e tudo faz como lhe agrada” (Salmo 11 5:3). 

Quando Deus empreende cumprir seu propósito soberano, ninguém pode resisti-

lo com sucesso. 

Isto é o que Paulo ensinou em Romanos 9:14-18, que fez seu oponente dizer: “De 
que se queixa ele ainda? Pois, quem jamais resistiu à sua vontade?” Ao que Paulo 

responde: “Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus?! Porventura pode o 

objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro 

direito sobre a massa, para fazer um vaso para honra, e outro para desonra?” 
(Romanos 9:20b). 

Mais especificamente, graça irresistível se refere à obra soberana de Deus de 

sobrepujar toda rebelião de nosso coração e trazer-nos à fé cm Cristo Jesus para 
que possamos ser salvos. Se nossa doutrina da depravação total é verdadeira, 

não poderia existir salvação sem a realidade da graça irresistível. Se estamos 

mortos em nossos pecados, totalmente incapazes de nos submetermos a Deus, 

então nunca creríamos em Cristo a menos que Deus sobrepujasse a nossa 
rebelião.  

Alguns podem dizer: “Sim, o Espírito Santo pode nos trazer a Deus, mas podemos 

usar nossa liberdade para resistir ou aceitar esse trazer”. Nossa resposta é: sem a 
graça salvífica, sempre usaremos nossa liberdade para resistir a Deus. E isto que 

significa ser “incapaz de se submeter a Deus”. Se uma pessoa se torna humilde o 

bastante para se submeter a Deus é porque Deus deu-lhe uma natureza nova e 

humilde. Se uma pessoa permanece endurecida e orgulhosa para se submeter a 

Deus, é porque essa pessoa não recebeu tal espírito disposto. Mas para vermos 
isso mais persuasivamente devemos olhar para as Escrituras. 
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Em João 6:44 Jesus diz: “Ninguém pode vir a mim se o Pai, que me enviou, não o 

trouxer”. Este trazer é o trabalho soberano da graça sem o qual ninguém pode ser 

salvo da sua rebelião contra Deus. De novo alguém diz: “Ele traz todos os 
homens, não apenas alguns”. Mas isso simplesmente evita a implicação clara do 

contexto de que o “trazer” do Pai é o motivo de alguns crerem e outros não. 

Especificamente, João 6:64-65 diz: “Contudo há descrentes entre vós. Pois Jesus 
sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E 

prosseguiu: Por causa disso, é que vos tenho dito: Ninguém pode vir a mim, se 

pelo Pai, não lhe for concedido”. 

Perceba duas coisas. 

Primeiro, veja que ir a Cristo é chamado de um dom. Não é somente uma 

oportunidade. Ir a Cristo é “dado” a alguns e não a outros. 

Segundo, perceba que a razão de Jesus dizer isso é explicar por que “há 

descrentes entre vós.” Nós podemos parafrasear assim: Jesus sabia desde o 

princípio que Judas não creria nele, a despeito de todos os ensinamentos e 
convites que recebeu. E porque sabia isso, ele explica isso com as palavras: 

Ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Judas não foi 

concedido a Jesus. Havia muitas influências boas na sua vida. Mas a decisiva, o 

dom da graça irresistível, não foi dada. 

2 Timóteo 2:24-25 diz: “Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a 
contender e sim deve ser brando para com todos; apto para ensinar, paciente, 

disciplinando com mansidão os que se opõe, na expectativa que Deus não só lhes 

conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade”. 

Aqui, como em João 6:65, arrependimento é chamado dc dom de Deus. Perceba, 

ele não está meramente dizendo que a salvação é um dom de Deus. Está dizendo 

que o pré-requisito para salvação também é um dom. Quando uma pessoa ouve 
um pregador chamá-la ao arrependimento, ela pode resistir a esse chamado. Mas 

se Deus conceder-lhe arrependimento, não poderá resistir porque o dom é a 

remoção da resistência. Não sentir vontade de se arrepender é o mesmo que 

resistir ao Espírito Santo. Assim, se Deus concede o arrependimento, isso é o 
mesmo que remover a resistência. Esse é o motivo de chamarmos essa obra de 

Deus de “graça irresistível”. 

NOTA: Deveria ser óbvio a partir disso que a graça irresistível nunca implica em 

Deus forçar-nos a crer contra nossa vontade, senão teríamos uma contradição 

nos termos. Pelo contrário, a graça irresistível é compatível com a pregação e 

testemunho que tentam persuadir pessoas a fazer o que é racional e o que irá de 

acordo com seus melhores interesses. 

1 Coríntios 1:23-24 diz: “mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para 

os judeus e loucura para os gentios; mas para os que foram chamados, tanto 
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judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus.”. 

Perceba os dois tipos de “chamado” implicados nesse texto. 

Primeiro, a pregação de Paulo alcançou a todos, tanto judeus quanto gregos. Esse 
é o chamado geral do Evangelho. Ele oferece salvação a todos aqueles que crerão 

no Cristo crucificado. Mas por muitas vezes ele cai cm ouvidos não-receptivos e é 

chamado de loucura. 

Mas então, em segundo lugar, Paulo se refere a outro tipo de chamado. Ele diz 

que entre aqueles que escutam existem alguns que são “chamados” de um modo 

que não mais consideram a cruz como loucura, mas como sabedoria e poder de 
Deus. O que mais esse chamado pode ser senão o irresistível chamado de Deus 

das trevas para sua luz? Se TODOS aqueles que são chamados desse modo 

consideram a cruz como poder dc Deus, então algo no chamado deve efetuar a fé. 

Isso é graça irresistível. 

Isto é mais explicado em 2 Coríntios 4:4-6: “o deus deste século cegou o 

entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho 

da glória dc Cristo, o qual é imagem dc Deus... porque Deus, que disse: das 

trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para 
iluminação da glória de Deus, na face de Cristo”. 

Visto que os homens são cegos para a dignidade de Cristo, um milagre é 

necessário para que eles cheguem a ver e crer. Paulo compara esse milagre com o 
primeiro dia da criação quando Deus disse: “Haja luz”. Ele é na verdade uma 

nova criação, ou um novo nascimento. Isso é o que se quer dizer por chamado 

eficaz cm 1 Coríntios 1:24. 

Aqueles que são chamados têm os seus olhos abertos pelo poder criativo de Deus, 
dc forma que não mais vêem a cruz como loucura, mas como o poder e a 

sabedoria de Deus. O chamado eficaz é o milagre de ter nossa cegueira removida. 

Isso é graça irresistível. 

Outro exemplo disso está em Atos 16:14, onde Lídia está ouvindo a pregação dc 

Paulo. Lucas diz: “o Senhor lhe abriu o coração, para entender o que Paulo dizia”. 

A menos que Deus abra nosso coração, não aceitaremos a mensagem do 
evangelho. Esse abrir do coração é o que chamamos de graça irresistível. 

Outra maneira dc descrevê-la é “novo nascimento” ou nascer de novo. Cremos 

que o novo nascimento é um milagre de Deus que capacita uma pessoa 
anteriormente “morta” a receber a Cristo e então ser salva. Não achamos que a fé 

preceda e cause o novo nascimento. Fé é a evidência dc que Deus nos gerou de 

novo. “Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus; e todo aquele 

que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido” (1 João 5:1).  

Quando João diz que Deus dá o direito de se tornar filho de Deus a todos os que 
recebem a Cristo (João 1:12), ele quer dizer que aqueles que recebem a Cristo 

“nasceram, não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, 

mas dc Deus”. Em outras palavras, é necessário receber a Cristo para tornar-se 
um filho de Deus, mas o nascimento que traz uma pessoa para a família de Deus 

não é possível pela vontade do homem.  
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O homem está morto em seus delitos e pecados. Ele não pode fazer-se novo, ou 

criar nova vida em si mesmo. Ele deve nascer de Deus. Então, com a nova 

natureza de Deus, ele imediatamente recebe a Cristo. Os dois atos (regeneração e 
fé) são tão intimamente conectados que na experiência não podemos distingui-

los. Deus nos gera de novo e o primeiro vislumbre da vida na criança recém-

nascida é a fé. Assim, novo nascimento é o efeito da graça irresistível, porque é 

um ato de criação soberana — “não da vontade do homem, mas de Deus”26.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                 

26 Fonte: Trecho extraído e traduzido de What We Believe, about the Five Points of Calvinism, John Piper  

Desiring God. Traduzido por André Scordamaglio 
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(5) PERSEVERANÇA DOS SANTOS 
 

Passaremos a examinar algumas questões que são importantes para 
entendermos a Perseverança dos Santos, tais como:  

 

 

 

 O Verdadeiro Arrependimento; 

 A Verdadeira Conversão; 

 A Vontade de Deus. 

. 

Muitos da tradição wesleyana/arminiana sustentam que é possível que 
alguém realmente nascido de novo venha a perder a salvação, acredito que 

eles se apoiam, entre outras passagens, no texto de Hebreus 6. 4 – 6:  

 

Por que é impossível que os que já uma vez foram iluminados, e se fizeram 

participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as 

virtudes do século futuro, e recaíram sejam outra vez renovados para 
arrependimento; pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o filho de 

Deus e o expõem ao vitupério. 

 

 

O verbo cognato arrepender-se (gr. metanoeō - ) é ás vezes usado para 

indicar não arrependimento (gr. metanoia - ) salvífico, mas meramente 

pesar por ofensas individuais. No Novo Testamento este substantivo significa 

um pesar sincero de ter dito, ou não, de ter feito ou não, alguma cousa. Pena, 

dor de ter ofendido a Deus. Mudança de vontade, de parecer; desistência de 
cousa feita ou empreendida. Então arrepender-se jamais pode ser aplicado a 

Deus. 

A Confissão de Fé de Westminster diz: Os que Deus aceitou em seu Filho 
amado, que ele chamou eficazmente e santificou pelo seu Espírito, não podem 

decair do estado da graça nem total, nem finalmente; mas, com toda certeza 

hão de perseverar nesse estado até o fim e serão eternamente salvos27. 

 No tocante a salvação, não preciso dizer que também procede do Senhor.  

Efésios 2. 1 – 10: 

 

E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e  pecados, 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; 

entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne e dos 

pensamentos; e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. 

Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que 
nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou 

juntamente com Cristo (pela graça sois salvos), e nos ressuscitou juntamente 

com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus; para 

                                                                 
27 - Jr 32. 40; Jo 10. 28, 29; Fp 1. 6; I Pe 1. 5, 9; I Jo 3. 9. 
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mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua 

benignidade para conosco em Cristo Jesus. Por que pela graça sois salvos, 

por meio da fé; e isso não vem de vós é dom de Deus. Não vem de obras, 
para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo 

Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos 

nelas. 

 

 

 E a vontade de Deus permanece irrevogável assim como a salvação. O 
redimido em, e por Cristo permanece eternamente salvo. Não é o crente que 

persevera, é Deus quem o mantém perseverante no seu reino. Leia o trecho 

abaixo extraído da Confissão de Fé de Westminster – Inglaterra: 

 

A Irrevogabilidade da Salvação 
 

No arminianismo, o pecador pode salvar-se ou perder-se, pois tudo 
depende de sua decisão consciente, de seu livre arbítrio. Livre arbítrio de 

condenado é contingenciado pela condenação. A liberdade de um sentenciado 

à prisão, depois de recolhido ao cárcere, é aquela do prisioneiro: extremamente 

limitada e condicionada ao regime prisional. O pecador, condenado à alienação 
de Deus e penalizado com a morte, perdeu inteiramente o livre arbítrio para 

decidir sobre sua liberdade espiritual e seu destino eterno. Para a fé 

reformada, solidamente firmada nas Escrituras, a salvação é um ato da livre 

graça de Deus que, desde a eternidade, elegeu o que seria salvo em Cristo 

Jesus e, no tempo oportuno, durante o curso da existência do preordenado, 
chamou-o eficazmente, vinculou-o ao seu Filho, regenerou-o e o adotou como 

filho. As ações redentoras, todas rigorosamente previstas, são irretocáveis e 

irreversíveis. Deixemos que a Palavra de Deus nos comprove tão sublime e 

extraordinária verdade: Eu lhes dou a vida eterna; jamais perecerão 
eternamente, e ninguém as arrebatará de minha mão. Aquilo que meu Pai me 

deu é maior do que tudo; e da mão do Pai ninguém o pode arrebatar (Jo 10. 

28, 29). Todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim; e o que vem a mim, de 

modo nenhum o lançarei fora (Jo 6. 37). Deus predestinou, antes que o 

universo existisse, os que seriam seus filhos, não por criação, mas por 
redenção em seu Filho amado, a Segunda Pessoa da unidade Trina. A semente 

da fé justificadora, consequência da eleição, reside em cada eleito, habilitando-

o a ouvir, discernir, atender e seguir a voz do Pastor (Jo 10. 4, 11, 14). Os que 

pertencem ao Pai por decretação eletiva são eficazmente chamados e entregues 
aos cuidados pastorais de Jesus Cristo: Manifestei o teu nome aos homens 

que me deste do mundo. Eram teus, tu mos confiaste, e eles têm guardado a 

tua palavra (Jo 17. 6). O pecador não “escolhe” seu Deus; este é quem “o 

escolheu e o chama” em Cristo Jesus (Jo 15. 16). A perseverança dos santos é 

uma graça divina, não obra do esforço humano deliberado. Quem protege e 
segura o filho é o pai, não o contrário.  

 

 

 

Observe: 
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Do Pai Do Filho Do Espírito  

Esta perseverança dos 

santos não depende do 

livre arbítrio deles, mas 
da imutabilidade do 

decreto da eleição, 

procedente do livre e 

imutável amor de Deus 

Pai. 

Da eficácia do 

mérito e 

intercessão de 
Jesus Cristo. 

Da 

permanência 

do Espírito 
Santo e da 

semente de 

Deus neles. 

Referências: Referências: Referências: 

Jr 31. 3 Lc 22. 32 Jo 14. 16, 17 

Jo 13. 1 Jo 17. 11, 24 I Jo 2. 29 

Rm 8. 35 - 39 Hb 9. 12 - 15 I Jo 3. 9 

Ef 1. 4, 5 Hb 10. 10, 14  

II Tm 2. 19   

 

 

 

 

Seguindo na Confissão de Westminster e finalizando leia com atenção o que se 
segue: 

 

A Salvação Eterna 
 

Não se pode pretender nem esperar que o temporal, limitado e perecível tenha 
poder sobre o eterno, imortal e ilimitado. A criatura, gerada em estado de 

subalternidade, servidão e submissão, fica eternamente subordinada ao 

Criador, que dela dispõe incondicionalmente. Deste modo, se é do propósito do 
soberano Pai eterno escolher e manter sob sua proteção e tutela uma 

determinada pessoa, quem dentre os finitos e limitadíssimos poderá contestar 

sua atitude? Os feitos de Deus ultrapassam nossa capacidade de 

entendimento, não se enquadram na nossa lógica humana e escapam às 
nossas prerrogativas racionais de apreendê-las, ajuizá-las, modificá-las ou 

anulá-las. Melhor é concordar com Paulo sobre a incondicional submissão às 

decisões divinas: Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus?! 

Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: Por que me fizeste assim? 

(Rm 8. 20). A salvação é eterna, porque Deus é eterno, perfeito e imutável; e 
perfeitos e imutáveis são todos os seus atos, realizações e escolhas. Deus 

planejou a existência de todas as coisas com rigorosa exatidão e eficiência. 

Quanto aos homens, seu cuidado de fazê-los emergir de onformidade com o 

eterno projeto, foi extremamente zeloso, pois se tratava da mais sublime das 
criaturas, criada com dupla dimensão, material e espiritual, para sublimar a 

natureza e ligá-la em serviço, adoração e louvor, ao Criador. Assim, o ser 

humano deveria ser, com perfeição, semelhante, biologicamente, aos animais 

e, espiritualmente, a Deus, imago Dei. A queda, prevista e permitida, derrubou 

a humanidade e conturbou a natureza, inclusive a fauna; mas dentre os 
caídos estavam seus preordenadamente escolhidos para serem reconciliados 

com o Criador no eternamente Eleito, nosso Senhor Jesus Cristo. Foi para e 
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pelos predestinados à filiação divina adotiva que o Filho de Deus encarnou-se, 

padeceu, foi sacrificado e morreu para expiar-lhes os pecados; ressuscitando 

ao terceiro dia, para ser-lhes Salvador e Rei eternamente. Todos os 
preordenados, por pertencerem ao Pai celeste, são trazidos a ele por Jesus 

Cristo, o único Mediador entre os eleitos e o Deus que os elegeu. Adotando-os 

como filhos, concedendo-lhes a graça da semelhança com o Unigênito do Pai e 

primogênito da nova humanidade por meio de Maria (Jo 1. 14, 18; cf. Rm 8. 
29; Cl 1. 15). Os predestinados à salvação serão eficazmente chamados, 

redimidos e filiados ao Pai por meio de seu Filho: 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. E aos 

que predestinou, a esses também chamou; e aos que chamou, a esses também 
justificou; e aos que justificou, a esses também glorificou (Rm 8 29, 30). As 

Escrituras não nos deixam em dúvida: somos indissoluvelmente vinculados a 

Cristo desde a eternidade; vínculos inquebráveis que Deus estabeleceu, 

independente da fragilidade, da debilidade e das fraquezas naturais e 
contingenciais do eleito.  
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CONFISSÕES DE FÉ HISTÓRICAS 
 

Este apêndice contém diversas das mais importantes confissões de fé 

dos vários períodos da história da igreja. Como eu estou apresentando um 

pouco da Fé Reformada é importante para vocês, conhecê-las. Da igreja antiga 

incluo as quatro grandes confissões ecumênicas: o Credo Apostólico (III e IV 

séculos), o Credo de Nicéia (325⁄381), o Credo de Atanásio (fim do século IV e 

começo do século V),  e o Credo de Calcedônia (451). Das igrejas protestantes 

desde a Reforma incluo mais quatro confissões: os Trinta e Nove Artigos (1571) 

[Igreja Anglicana; Metodista]; a Confissão de Fé de Westminster (1643 – 1646) 

[Reformada e Presbiteriana]; a Confissão Batista de New Hampshire (1833); e a 

Mensagem e Fé Batistas (1925⁄1963) [Batista do Sul dos Estados Unidos]. Por 

fim, incluo também a Declaração de Chicago sobre a Inerrância da Bíblia 

(1978), por ser fruto de uma conferência que representa diversas tradições 

evangélicas e por ter alcançado ampla aceitação como modelo válido de 

doutrina relativo a uma questão de recente controvérsia na igreja. 

Devido à limitação de espaço, só pude incluir uma das muito longas 

confissões de fé provenientes da Reforma, e escolhi a Confissão de Fé de 

Westminster, a qual representa uma posição doutrinária muito semelhante à 

dessa apostila. Mas seria bom se vocês lessem as duas grandes Confissões 

Luteranas, a Confissão de Augsburgo (1530) e a Fórmula da Concórdia 

(1576)1. 

.:: As notas estão no final da sessão ::. 
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CREDO APOSTÓLICO 

(séculos III  e IV) 

Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. 

 E em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor; concebido pelo 

Espírito Santo e nascido da Virgem Maria; que padeceu sob Pôncio Pilatos, foi 

crucificado, morto e sepultado2, e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos; que 

subiu ao céu e assentou-se à direita do Pai Todo Poderoso, de onde há de vir 

para julgar os vivos e os mortos. 

 Creio no Espírito Santo, na santa igreja católica, na comunhão dos santos, 

na remissão de pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. 

*** 

CREDO DE NICÉIA 

(325 A. D. – revisado em Constantinopla em 381 A. D. 

Cremos em um só Deus, pai, Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, 

visíveis e invisíveis. 

 E em um só Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo 

Pai antes de todos os séculos, Luz da Luz, verdadeiro Deus de verdadeiro 

Deus, gerado, não criado, de uma só substancia com o Pai, pelo Espírito Santo 
e da Virgem Maria, e tornou-se homem e foi crucificado por nós sob Pôncio 

Pilatos, e padeceu e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as 

Escrituras, e subiu aos céus e assentou-se à direita do Pai, e de novo há de vir 

com glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. 

 E no Espírito Santo, Senhor e Vivificador, que procede do Pai e do Filho3, 

que com o Pai e o Filho conjuntamente é adorado e glorificado, que falou 
através dos profetas. E na Igreja e o Filho conjuntamente é adorado e 

glorificado, que falou através dos profetas. E na Igreja una, santa, católica e 

apostólica. Confessamos um só batismo para remissão dos pecados. 

Esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do século vindouro. Amém. 

*** 

CREDO DE CALCEDÔNIA 

(451 A. D.) 

Fieis aos santos Pais, todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos 

que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, 

perfeito quanto à divindade, e perfeito quanto à humanidade; verdadeiramente 

Deus e verdadeiramente homem, constando de alma racional e de corpo, 
consubstancial com o Pai, segundo a divindade, e consubstancial a nós, 

segundo a humanidade; em tudo semelhante a nós, excetuando o pecado; 

gerado segundo a divindade pelo Pai antes de todos os séculos, e nestes 

últimos dias, segundo a humanidade, por nós e para nossa salvação, nascido 
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da Virgem Maria, mãe de Deus; um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor, 

Unigênito, que se deve confessar, em duas naturezas, inconfundíveis, 

imutáveis, indivisíveis, inseparáveis; a distinção de naturezas do pecado de 
modo algum é anulada pela união, antes é preservada a propriedade de cada 

natureza, concorrendo para formar uma só pessoa e em uma subsistência; 

não separado nem dividido em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho, o 

Unigênito, Verbo de Deus, o Senhor Jesus Cristo, conforme os profetas desde 
o princípio acerca dele testemunharam, e o mesmo Senhor Jesus Cristo nos 

ensinou, e o Credo dos santos Pais nos transmitiu. 

 

*** 
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ARTIGOS DA RELIGIÃO (TRINTA E NOVE ARTIGOS) 

 

 

(1571: Igreja Anglicana) 

 

 

 

I. DA FÉ NA SANTÍSSIMA TRINDADE 

Há um único Deus, vivo e verdadeiro, eterno, sem corpo, indivisível, não 

sujeito à paixões, de infinito poder, sabedoria e bondade; Criador e 

Sustentador de todas as coisas visíveis e invisíveis. E na unidade desta 
Divindade há três Pessoas, da mesma substância, poder e eternidade: o Pai, o 

Filho e o Espírito Santo. 

 

II. DO VERBO OU FILHO DE DEUS, QUE SE FEZ VERDADEIRO HOMEM 

O Filho, que é o Verbo do Pai, gerado da eternidade do Pai, verdadeiro e 

sempiterno Deus, e consubstancial com o Pai, tomou a natureza humana no 

ventre da bendita Virgem e da sua substância; de sorte que as duas inteiras e 

perfeitas Naturezas, isto é, Divina e Humana, se uniram em uma Pessoa, para 

nunca mais se separarem, das quais resultou Cristo, verdadeiro Deus e 
verdadeiro Homem; que verdadeiramente padeceu, foi crucificado, morto e 

sepultado, para reconciliar seu Pai conosco, e ser vítima, não só pela culpa 

original, mas também pelos atuais pecados dos homens. 

 

III. DA DESCIDA DE CRISTO AO INFERNO 

Assim como Cristo morreu por nós, e foi sepultado; assim também deve ser 

crido que desceu ao Inferno. [Esta parte da tradição não tem apoio nas Santas 

Escrituras] 

 

IV. DA RESSURREIÇÃO DE CRISTO 

Cristo verdadeiramente ressurgiu dos mortos e tomou de novo o seu corpo, 

com carne, ossos e tudo o mais pertencente à perfeição da natureza humana; 

com o que subiu ao Céu, e lá está assentado, até que volte a julgar todos os 
homens, no último dia.  
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V. DO ESPÍRITO SANTO. 

O Espírito Santo, procedente do Pai e do Filho, é da mesma substância, 

majestade e glória que o Pai e o Filho, verdadeiro e eterno Deus. 

 

VI. DA SUFICIÊNCIA DAS ESCRITURAS SAGRADAS PARA A SALVAÇÃO 

As Escrituras Sagradas contêm todas as coisas necessárias para a 

salvação; de modo que tudo o que nela não se lê, nem por ela se pode provar, 

não deve ser exigido de pessoa alguma que seja crido como artigo de Fé ou 
julgado como exigido ou necessário para a salvação. Pelo nome de Escrituras 

Sagradas entendemos os Livros canônicos do Antigo e Novo Testamentos, de 

cuja autoridade jamais houve qualquer dúvida na Igreja.  

 

 

DOS NOMES E NÚMERO DOS LIVROS CANÔNICOS 

 

Terceiro Livro de Esdras 

Quarto Livro de Esdras 

Livro de Tobias 

Livro de Judite 

O Restante do Livro de Ester 

Livro da Sabedoria 

        Jesus Filho de Siraque 
    

 O Profeta Baruque 

 O Cântico dos Três Mancebos 

 A História de Susana 

 De Bel e o Dragão 

 Oração de Manassés 

 Primeiro Livro dos Macabeus 

 Segundo Livro dos Macabeus 

 

E os outros Livros, a igreja os lê para exemplo de vida e instrução de 

costumes; mas não os aplica para estabelecer doutrina alguma. São os 

seguintes: 

Recebemos e contamos por canônicos todos os Livros do Novo Testamento, 
como são comumente recebidos. 

 

VII. DO ANTIGO TESTAMENTO 

O Antigo Testamento não é contrário ao Novo; porquanto em ambos, tanto 

no Antigo como no Novo, se oferece a vida eterna ao gênero humano, por 
Cristo, que é o único Mediador entre Deus e o homem, sendo Ele mesmo Deus 

o Homem. Portanto, não devem ser ouvidos os que pretendem que os antigos 

Pais só esperaram promessas transitórias. Ainda que a Lei de Deus, dada por 

meio de Moisés, no que respeita a Cerimônias e Ritos, não obrigue os cristãos, 
nem devam ser recebidos necessariamente os seus preceitos civis em 

nenhuma comunidade; todavia, não há cristão algum que esteja isento da 

obediência aos Mandamentos que se chamam Morais. 

 



P á g i n a  | 68 

 
VIII. DOS CREDOS 

O Credo de Nicéia e o que normalmente se chama Credo dos Apóstolos 

devem ser inteiramente recebidos e cridos; porque se podem provar com 
garantias inegáveis das Escrituras Sagradas. 

 

IX. DO PECADO ORIGINAL 

O Pecado Original não consiste na imitação de Adão (como em vão 

propagam os pelagianos); é, porém, a falta e corrupção da Natureza de todo 
homem, gerado naturalmente da semente de Adão; pelas quais o homem dista 

muitíssimo da retidão original e é de sua própria natureza inclinado ao mal, de 

sorte que a carne sempre cobiça contra o Espírito; e, por isso, toda a pessoa 

que nasce neste mundo merece a ira e a condenação de Deus. E esta 
contaminação da natureza ainda permanece também nos regenerados, pela 

qual o apetite carnal, chamado em grego phronÂma sarkos (que uns 

interpretam sabedoria e outros, sensualidade, outros, afeição, e outros, desejo 

carnal), não é sujeito à Lei de Deus. E apesar de que não há condenação para 

os que crêem e são batizados, contudo o Apóstolo confessa que a 
concupiscência e luxúria têm de si mesmas a natureza do pecado. 

 

X. DO LIVRE-ARBÍTRIO 

A condição do Homem depois da queda de Adão é tal que ele não pode 
converter-se e preparar-se a si mesmo, por sua própria força natural e boas 

obras, para a fé e invocação a Deus. Portanto, não temos o poder de fazer boas 

obras agradáveis e aceitáveis a Deus, sem que a graça de Deus por Cristo nos 

preceda, para que tenhamos boa vontade, e coopere conosco enquanto temos 

essa boa vontade.  

 

XI. DA JUSTIFICAÇÃO DO HOMEM 

Somos reputados justos perante Deus, somente pelo mérito de nosso 

Senhor e Salvador Jesus Cristo pela Fé, e não por nossos próprios 
merecimentos e obras. Portanto, é doutrina mui saudável e cheia de 

consolação que somos justificados somente pela Fé, como se expõe mais 

amplamente na Homilia da Justificação. 

 

 

 

XII. DAS BOAS OBRAS 

Ainda que as Boas Obras, que são os frutos da Fé, e seguem a Justificação, 

não possam expiar os nossos pecados, nem suportar a severidade do juízo de 

Deus, são, todavia, agradáveis e aceitáveis a Deus em Cristo e brotam 
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necessariamente de uma verdadeira e viva Fé; tanto que por elas se pode 

conhecer tão evidentemente uma Fé viva como uma árvore se julga pelo fruto. 

 

XIII. DAS OBRAS ANTES DA JUSTIFICAÇÃO 

As obras feitas antes da graça de Cristo e da Inspiração do seu Espírito, 

não são agradáveis a Deus, porquanto não procedem da fé em Jesus Cristo; 

nem fazem homens dignos de receber a graça, nem (como dizem os autores 
escolásticos) merecem a graça de congruidade; muito pelo contrário, visto que 

elas não são feitas como Deus quis e ordenou que fossem feitas, não 

duvidamos terem elas a natureza do pecado. 

 

XIV. DAS OBRAS DE SUPERERROGAÇÃO 

As obras voluntárias, que excedem os Mandamentos de Deus, e que se 

chamam Obras de Supererrogação, não se podem ensinar sem arrogância e 

impiedade; porque por elas declaram os homens que não se rendem a Deus 

tudo a que são obrigados, mas também a favor dele fazem mais do que como 
rigoroso dever lhes é exigido; ainda que Cristo claramente tenha dito: Quando 

fizerdes tudo o que vos está ordenado dizei: Somos servos inúteis. 

 

XV. DE CRISTO ÚNICO SEM PECADO 

Cristo, na verdade de nossa natureza, foi feito semelhante a nós em todas 
as coisas, exceto no pecado, do qual foi totalmente isento, tanto na sua carne 

como no seu Espírito. Ele veio para ser o Cordeiro imaculado, que, pelo 

sacrifício de si mesmo uma vez oferecido, tirou os pecados do mundo; e o 

pecado (como diz S. João) não estava nele. Mas nós, os demais homens, posto 
que batizados, e nascidos de novo em Cristo, ainda pecamos em muitas 

coisas; e se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos, 

e a verdade não está em nós. 

 

XVI. DO PECADO DEPOIS DO BATISMO 

Nem todo pecado mortal voluntariamente cometido depois do Batismo é 

pecado contra o Espírito Santo, e irremissível. Pelo que não se deve negar a 

graça do arrependimento aos que tiverem caído em pecado depois do Batismo. 

Depois de termos recebido o Espírito Santo, podemos apartar-nos da graça 
concedida, e cair em pecado, e pela graça de Deus levantar-nos de novo, e 

corrigir nossa vida. Devem, portanto, ser condenados os que dizem que já não 

podem pecar mais, enquanto aqui vivem, ou os que negam a oportunidade de 

perdão às pessoas verdadeiramente arrependidas. 

 

XVII. DA PREDESTINAÇÃO E ELEIÇÃO 
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A predestinação para a Vida é o eterno propósito de Deus, pelo qual (antes 

de lançados os fundamentos do mundo) tem constantemente decretado por 

seu conselho a nós oculto, livrar da maldição e condenação os que elegeu em 
Cristo dentre o gênero humano, e conduzi-los por Cristo à salvação eterna, 

como vasos feitos para honra. Por isso os que se acham dotados de um tão 

excelente benefício de Deus são chamados segundo o propósito de Deus, por 

seu Espírito, operando no tempo devido; pela Graça obedecem à vocação, são 
justificados gratuitamente; são feitos Filhos de Deus por adoção; são criados 

conforme à imagem de seu Unigênito Filho Jesus Cristo; vivem religiosamente 

em boas obras, e enfim chegam, pela misericórdia de Deus, à felicidade eterna. 

Assim como a pia consideração da Predestinação, e da nossa Eleição em 
Cristo, é cheia de um doce, suave e inexplicável conforto para as pessoas 

devotas, e os que sentem em si mesmos a operação do Espírito de Cristo, 

mortificando as obras da carne, e seus membros terrenos, e elevando o seu 

pensamento às coisas altas e celestiais, não só porque muito estabelece e 
confirma a sua fé na salvação eterna que hão de gozar por meio de Cristo, mas 

porque de modo veemente acende o seu amor para com Deus; assim para as 

pessoas curiosas e carnais, destituídas do Espírito de Cristo, o ter de contínuo 

diante dos seus olhos a sentença da Predestinação de Deus é um precipício 
muitíssimo perigoso, por onde o Diabo as arrasta ao desespero, ou a que 

vivam na indignidade dos seres mais impuros, de maneira não menos perigosa 

que o desespero. 

Além disso devemos receber as promessas de Deus do modo que nos são 
geralmente propostas nas Escrituras Sagradas e seguir em nossas obras a 

Vontade de Deus, que nos é expressamente declarada na sua Palavra. 

 

XVIII. DA OBTENÇÃO DA SALVAÇÃO ETERNA UNICAMENTE PELO NOME DE 

CRISTO 

Devem ser também tidos por amaldiçoados os que se atrevem a dizer que 

todo o homem será salvo pela Lei ou pela Seita que professa, contanto que seja 

cuidadoso em moldar sua vida segundo essa lei e o lume da Natureza. Porque 
as Sagradas Escrituras somente nos propõem o Nome de Jesus Cristo, como 

único meio pelo qual os homens se hão de salvar. 

 

 

 

XIX. DA IGREJA 

A Igreja visível de Cristo é uma congregação de fiéis, na qual é pregada a 

pura Palavra de Deus, e são devidamente ministrados os Sacramentos 

conforme a Instituição de Cristo em todas as coisas que necessariamente se 

exigem neles. 

Assim como a Igreja de Jerusalém, de Alexandria e de Antioquia, erraram; 

assim também a Igreja de Roma errou, não só quanto às suas práticas, ritos e 

cerimônias, mas também em matéria de Fé. 
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XX. DA AUTORIDADE DA IGREJA 

A Igreja tem poder de decretar Ritos ou Cerimônias e autoridade nas 

Controvérsias da Fé; todavia não é lícito à Igreja ordenar coisa alguma 
contrária à Palavra de Deus escrita, nem expor um lugar das Escrituras de 

modo que repugne a outro. Portanto, mesmo que a Igreja seja testemunha e 

guarda das Escritura Sagradas, todavia, assim como não é lícito decretar coisa 

alguma contra elas, também não deve obrigar que seja acreditada coisa 

alguma que nelas não se encontra, como necessária para a salvação. 

 

XXI. DA AUTORIDADE DOS CONCÍLIOS GERAIS 

Concílios Gerais não devem ser reunidos sem o mandamento e a vontade de 

Príncipes. E quando eles se reúnem (sendo uma assembléia de homens, onde 
nem todos são regidos pelo Espírito e pela Palavra de Deus) podem errar, e às 

vezes têm errado, mesmo nas coisas pertencentes a Deus. Portanto, o que por 

eles é ordenado como necessário à salvação não possui força nem autoridade, 

exceto se for declarado que eles o extraíram das Sagradas Escrituras. 

 

XXII. DO PURGATÓRIO 

A doutrina romana relativa a Purgatório, Indulgências, Veneração e 

Adoração tanto de Imagens como de Relíquias, e também a Invocação dos 

Santos, é uma coisa fútil e inventada em vão, que não se fundamenta em 
testemunho algum das Escrituras, mas ao contrário repugna a Palavra de 

Deus. 

 

XXIII. DA MINISTRAÇÃO NA IGREJA 

A ninguém é lícito tomar sobre si o cargo de pregar publicamente, ou 
administrar os Sacramentos na Congregação, antes que seja legalmente 

chamado, e enviado a executá-lo. E devemos julgar por legalmente chamados e 

enviados aqueles que tiverem sido escolhidos e chamados para essa obra pelos 

homens revestidos publicamente de autoridade, dada a eles na Congregação, 
para chamar e enviar Ministros à vinha do Senhor. 

 

XXIV. DA LÍNGUA VERNÁCULA NO CULTO 

Repugna evidentemente à Palavra de Deus e ao costume da Igreja Primitiva 

dizer Orações públicas na Igreja, ou administrar os Sacramentos em língua 

que o povo não entenda.  
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XXV. DOS SACRAMENTOS 

Os Sacramentos instituídos por Cristo não são unicamente designações ou 

indícios da profissão dos cristãos, mas antes testemunhos certos e firmes, e 
sinais eficazes da graça e da boa vontade de Deus para conosco, pelos quais 

ele opera invisivelmente em nós, e não só vivifica, mas também fortalece e 

confirma a nossa Fé nele. 

São dois os Sacramentos instituídos por Cristo nosso Senhor no Evangelho, 
isto é, o Batismo e a Ceia do Senhor. 

Os cinco vulgarmente chamados Sacramentos, isto é, Confirmação, 

Penitência, Ordens, Matrimônio, Extrema Unção, não devem ser contados 
como Sacramentos do Evangelho, tendo em parte emanado de uma viciosa 

imitação dos Apóstolos, e sendo em parte estados de vida aprovados nas 

Escrituras; não têm, contudo, a mesma natureza de Sacramentos peculiar ao 

Batismo e à Ceia do Senhor, porque não têm sinal algum visível ou cerimônia 
instituída por Deus. 

Os Sacramentos não foram instituídos por Cristo para servirem de 

espetáculo, ou para serem levados em procissão, mas sim para os utilizarmos 
da forma devida. É só nas pessoas que dignamente os recebem é que há um 

saudável efeito ou operação; mas os que indignamente os recebem adquirem 

para si mesmos a condenação, como diz São Paulo.  

 

XXVI. DA INDIGNIDADE DOS MINISTROS, A QUAL NÃO IMPEDE O EFEITO 

DOS SACRAMENTOS 

Ainda que na Igreja visível os maus sempre estejam misturados com os 

bons, e às vezes os maus tenham a principal autoridade na Administração da 
Palavra e dos Sacramentos, todavia, como não o fazem em seu próprio nome 

mas no de Cristo, e em comissão e por autoridade dele administram, podemos 

usar do seu Ministério, tanto em ouvir a Palavra de Deus, como em receber os 

Sacramentos. Nem o efeito da ordenança de Cristo é tirado pela sua 

iniqüidade; nem a graça dos dons de Deus diminui para as Pessoas que com fé 
e devidamente recebem os Sacramentos que se lhes administram; os quais são 

eficazes por causa da instituição e promessa de Cristo apesar de serem 

administrados por homens maus. 

Não obstante, à disciplina da Igreja pertence que se inquira acerca dos 
Ministros maus, e que sejam estes acusados por quem tenha conhecimento de 

seus crimes; e sendo, enfim, reconhecidos culpados, sejam depostos mediante 

justa sentença.  

 

XXVII. DO BATISMO 

O Batismo não é um sinal de profissão, e marca de diferença, com que se 

distinguem os Cristãos dos que o não são, mas também um sinal de 

Regeneração ou Novo Nascimento, pelo qual, como por instrumento, os que 
recebem o Batismo devidamente são enxertados na Igreja; as promessas da 

remissão dos pecados, e da nossa adoção como Filhos de Deus pelo Espírito 
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Santo, são visivelmente marcadas e seladas, a Fé é confirmada, e a Graça, 

aumentada por virtude da oração a Deus. 

O Batismo das Crianças deve conservar-se de qualquer modo na Igreja 
como sumamente conforme à instituição de Cristo.  

 

XXVIII. DA CEIA DO SENHOR 

A Ceia do Senhor não só é um sinal do mútuo amor que os cristãos devem 

ter uns para com os outros; mas antes é um Sacramento da nossa Redenção 

pela morte de Cristo, de sorte que para os que devida e dignamente, e com fé o 

recebem, o Pão que partimos é uma participação do Corpo de Cristo; e de igual 
modo o Cálice da Bênção é uma participação do Sangue de Cristo. 

A Transubstanciação (ou mudança da substância do Pão e do Vinho) na 

Ceia do Senhor, não se pode provar pelas Escrituras Sagradas; mas antes 
repugna as palavras terminantes das Escrituras, subverte a natureza de 

Sacramento e tem dado ocasião a muitas superstições. O Corpo de Cristo é 

dado, tomado e comido na Ceia, somente de um modo celeste e espiritual. E o 

meio pelo qual Corpo de Cristo é recebido e comido na Ceia é a Fé. 

O Sacramento da Ceia do Senhor não foi pela ordenança de Cristo 
reservado, nem levado em procissão, nem elevado, nem adorado. 

 

XXIX. DOS ÍMPIOS, QUE NÃO COMEM O CORPO DE CRISTO NA CEIA DO 

SENHOR 

Os ímpios, e os destituídos da fé viva, ainda que carnal e visivelmente 

comprimam com os dentes (como diz Santo Agostinho) o Sacramento do Corpo 
e Sangue de Cristo, nem por isso são de maneira alguma participantes de 

Cristo; mas antes, para sua condenação, comem e bebem o sinal ou 

Sacramento de uma coisa tão importante. 

 

 

 

XXX. DE AMBAS AS ESPÉCIES 

O Cálice do Senhor não se deve negar aos Leigos, porque ambas as partes 

do Sacramento do Senhor por instituição à ordem de Cristo devem ser 

administradas a todos os cristãos igualmente. 

 

XXXI. DA ÚNICA OBLAÇÃO DE CRISTO CONSUMADA NA CRUZ  

A oblação uma vez consumada é a perfeita redenção, propiciação e 

satisfação por todos os pecados, tanto originais como atuais, do mundo 

inteiro; e não há nenhuma outra satisfação pelos pecados, senão esta 
unicamente. Portanto os sacrifícios das Missas nos quais vulgarmente se dizia 
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que o Sacerdote oferecia Cristo para a remissão de pena ou culpa, pelos vivos 

e mortos, são fábulas blasfemas e enganos perigosos.  

 

XXXII. DO CASAMENTO DE SACERDOTES 

Os Bispos, Presbíteros e Diáconos não são obrigados, por preceito algum da 

lei de Deus, a votar-se ao estado celibatário, ou abster-se do matrimônio; 

portanto é-lhes lícito, como aos demais cristãos, casar como entenderem, se 
julgarem que isso lhes é mais útil à piedade. 

 

XXXIII. COMO DEVEMOS EVITAR AS PESSOAS EXCOMUNGADAS 

Aquele que por denúncia pública da Igreja for justamente separado da 

unidade da Igreja, e suspenso da Comunhão, deve ser tido por pagão e 
publicano por todos os fiéis, até que seja mediante penitência recebido na 

Igreja por um juiz que tenha autoridade para isso. 

 

XXXIV. DAS TRADIÇÕES DA IGREJA 

Não é necessário que as Tradições e Cerimônias sejam em toda a parte as 

mesmas, ou totalmente semelhantes; porque em todos os tempos têm sido 

diversas, e podem ser alteradas segundo a diversidade dos países, tempos e 

costumes dos homens, contanto que nada se estabeleça contrário à Palavra de 

Deus. Todo aquele que por seu particular juízo, com ânimo voluntário e 
deliberado, quebrar manifestamente as Tradições e Cerimônias da Igreja, que 

não são contrárias à Palavra de Deus, e se acham estabelecidas e aprovadas 

pela autoridade comum (para que outros temam fazer o mesmo), deve ser 

publicamente repreendido, como quem ofende a ordem comum da Igreja, fere 
a autoridade do Magistrado e vulnera as consciências dos irmãos débeis. Toda 

a igreja particular ou nacional tem autoridade para ordenar, mudar e abolir as 

Cerimônias ou Ritos da Igreja, instituídos unicamente pela autoridade 

humana, contanto que tudo se faça para a edificação. 

 

XXXV. DAS HOMILIAS 

O Segundo Livro das Homilias, cujos títulos reunimos abaixo neste Artigo, 

contêm doutrina pia, saudável e necessária para estes tempos, como também 

o primeiro Livro das Homilias, publicado ao tempo de Eduardo VI, e portanto 
julgamos que devem ser lidas pelos Ministros, diligente e distintamente nas 

Igrejas, para que sejam entendidas pelo povo. 

 

DOS NOMES DAS HOMILIAS 

11. Do Uso correto da Igreja. 

12. Contra o Perigo da Idolatria.  

13. Do reparo e asseio das Igrejas. 
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14. Das boas Obras: principalmente do Jejum. 

15. Contra a Glutonaria e Embriaguez. 

16. Contra o Luxo do Vestuário. 

17. Da Oração. 

18. Do Lugar e Tempo da Oração. 

19. De como Orações e Sacramentos se devem administrar em língua 
conhecida. 

10. Da reverente Estima à Palavra de Deus. 

11. Das Esmolas. 

12. Da Natividade de Cristo. 

13. Da Paixão de Cristo. 

14. Da Ressurreição de Cristo. 

15. Da digna recepção do Sacramento do Corpo e Sangue de Cristo. 

16. Dos Dons do Espírito Santo. 

17. Para os dias de Rogações. 

18. Do Estado do Matrimônio. 

19. Do Arrependimento. 

20. Contra a Ociosidade. 

21. Contra a Rebelião. 

 

XXXVI. DA CONSAGRAÇÃO DE BISPOS E MINISTROS  

O Livro da Sagração de Bispos e Ordenação de Presbíteros e Diáconos, 
estabelecido pela Convenção Geral desta Igreja, em 1792, contém tudo quanto 

é necessário para a referida Sagração e Ordenação; não há nele coisa alguma 

que seja por si mesma supersticiosa e ímpia. E, por conseqüência, todos os 

sagrados ou ordenados segundo a referida fórmula são reta, canônica e 

legalmente ordenados. 

 

 

XXXVII. DO PODER DOS MAGISTRADOS CIVIS 

O Poder do Magistrado Civil estende-se a todos os homens, tanto clérigos 

como leigos, em todas as coisas temporais; porém não tem autoridade alguma 
em coisas puramente espirituais. E temos por dever de todos os homens que 

professam o Evangelho renderem obediência respeitosa à Autoridade Civil, que 

é regular e legitimamente constituída.  

 

XXXVIII. DE QUE NÃO SÃO COMUNS OS BENS ENTRE OS CRISTÃOS 

As Riquezas e Bens dos cristãos não são comuns quanto ao direito, título e 

posse, como falsamente apregoam certos anabatistas. Todos, no entanto, das 

coisas que possuem, devem dar liberalmente esmola aos pobres, segundo o 

seu poder.  
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XXXIX. DO JURAMENTO DE UM CRISTÃO 

Assim como confessamos que o Juramento vão e temerário é proibido aos 

cristãos por nosso Senhor Jesus Cristo, e por Tiago, seu Apóstolo, assim 
também julgamos que a Religião Cristã de nenhum modo proíbe que uma 

pessoa jure quando o Magistrado o exige em causa de fé e caridade, contanto 

que isto se faça segundo a doutrina do Profeta, em justiça, juízo e verdade. 

 

*** 
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A CONFISSÃO DE FÉ DE WESTMINSTER 

(1643–46) 

 

CAPÍTULO 1: DA SAGRADAS ESCRITURAS 

1. Ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência 
manifestam de tal modo a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os 

homens sejam inescusáveis, todavia não são suficientes para dar aquele 

conhecimento de Deus e de sua vontade, necessário à salvação; por isso 

agradou ao Senhor, em diversos tempos e diferentes modos, revelar-se e 

declarar à sua Igreja aquela sua vontade; e depois, para melhor preservação e 
propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da 

Igreja contra a corrupção da carne e contra a maldade de Satanás e do 

mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Isto torna as Escrituras 

Sagradas indispensável, tendo cessado aqueles antigos modos de Deus revelar 

a sua vontade ao seu povo. 

2. Sob o nome de Escrituras Sagradas, ou Palavra de Deus escrita, 

incluem-se agora todos os livros do Antigo e do Novo Testamento, que são os 

seguintes: 

 

O ANTIGO TESTAMENTO 

Gênesis 

Êxodo 

Levítico 

Números 

Deuteronômio 

Josué 

Juízes 

Rute 

1 Samuel 

2 Samuel 

1 Reis 

2 Reis 

1 Crônicas 

2 Crônicas 

Esdras 

Neemias 

Ester 

Jó 

Salmos 

Provérbios 

Eclesiastes 

Cantares 

Isaías 

Jeremias 

Lamentações 

Ezequiel 

Daniel 

Oséias 

Joel 

Amós 

Obadias 

Jonas 

Miquéias 

Naum 

Habacuque 

Sofonias 

Ageu 

Zacarias 

Malaquias 
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NOVO TESTAMENTO 

 

Mateus 

Marcos 

Lucas 

João 

Atos 

Romanos 

1Coríntios 

2Coríntios 

Gálatas 

Efésios 

Filipenses 

Colossenses 

1Tessalonicenses 

2Tessalonicenses 

1 Timóteo 

2 Timóteo 

Tito 

Filemom 

Hebreus 

Tiago 

1 Pedro 

2 Pedro 

1 João 

2 João 

3 João 

Judas 

Apocalipse 

Todos eles são dados por inspiração de Deus para serem a regra de fé e 

prática. 

3. Os livros geralmente chamados Apócrifos, não sendo de inspiração 
divina, não fazem parte do Cânon das Escrituras; não são, portanto, de 

autoridade na Igreja de Deus, nem de modo algum podem ser aprovados ou 

empregados senão como escritos humanos. 

4. A autoridade das Escrituras Sagradas, razão pela quais deves ser cridas 

e obedecidas, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas 

depende somente de Deus (a mesma verdade) que é o Autor; tem, portanto, de 
ser recebida, porque é a Palavra de Deus. 

5. Pelo Testemunho da Igreja podemos ser movidos e incitados a um alto e 

reverente apreço pelas Escrituras Sagradas; a suprema excelência do seu 
conteúdo, a eficácia da sua doutrina, a majestade do seu estilo, a harmonia de 

todas as suas partes, o escopo do seu todo (que é dar a Deus toda a glória), a 

plena revelação que faz do único meio de salvar-se o homem, as suas muitas 

outras excelências incomparáveis e completas perfeição são argumentos pelos 
quais abundantemente se evidencia ser ela a Palavra de Deus; contudo, a 

nossa plena persuasão e certeza da sua infalível verdade e divina autoridade 

provêm da operação interna do Espírito Santo que pela Palavra e com a 

Palavra testifica em nossos corações. 

6. Todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para 
a sua glória e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente 

declarado nas Escrituras ou pode ser lógica e claramente delas deduzido. Às 

Escrituras nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações 
do Espírito, nem por tradições dos homens; reconhecemos, entretanto, ser 

necessária a iluminação interior do Espírito de Deus para a salvadora 

compreensão das coisas reveladas na Palavra, e que há algumas 

circunstâncias, quanto ao culto de Deus e ao governo da Igreja, comuns às 
ações e sociedades humanas, as quais têm de ser ordenadas pela luz da 
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natureza e pela prudência cristã, segundo as regras da Palavra, que sempre 

devem ser observadas. 

7. Nas Escrituras não são todas as coisas em si, nem do mesmo modo 
evidentes a todos; contudo, as coisas que precisam ser obedecidas, cridas e 

observadas para a salvação, em uma ou outra passagem das Escrituras são 

tão claramente expostas e aplicadas, que não só os doutos, mas ainda os 
indoutos, no devido uso dos meios comuns, podem alcançar uma suficiente 

compreensão delas. 

8. O Antigo Testamento em hebraico (língua nativa do antigo povo de Deus) 
e o Novo Testamento em grego (a língua mais geralmente conhecida entre as 

nações no tempo em que foi escrito), sendo inspirados imediatamente por 

Deus, e pelo seu singular cuidado e providência conservados puros em todos 

os séculos, são, por isso, autênticos, e assim em todas as controvérsias 
religiosas a Igreja deve apelar para eles como um supremo tribunal; mas, não 

sendo essas línguas conhecidas por todo o povo de Deus, que tem direito e 

interesse nas Escrituras, e que deve, no temor de Deus, lê-las e estudá-las, 

esses livros têm de ser traduzidos nas línguas comuns de todas as nações 

aonde chegarem, a fim de que, permanecendo nelas abundantemente a 
Palavra de Deus, adorem a Deus de modo aceitável e possuam a esperança 

pela paciência e conforto das Escrituras.  

9. A regra infalível de interpretação das Escrituras é as próprias Escrituras; 
portanto, quando houver questão sobre o verdadeiro e pleno sentido de 

qualquer texto das Escrituras (sentido que não é múltiplo, mas único), esse 

texto pode ser estudado e compreendido por outros textos que falem mais 

claramente. 

10. O Juiz Supremo, pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser 
determinadas, e por quem serão examinados todos os decretos de concílios, 

todas as opiniões particulares, o Juiz Supremo, em cuja sentença nos 

devemos firmar, não pode ser outro senão o Espírito Santo falando nas 
Escrituras. 

 

CAPÍTULO 2: DE DEUS E DA SANTÍSSIMA TRINDADE 

1. Há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e em 
perfeição. Ele é um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, sem membros, 

não sujeito a paixões; é imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, 

onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, e tudo faz segundo o 

conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável, e para a sua própria 

glória. É cheio de amor, gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e 
verdadeiro galardoador dos que o buscam, e, contudo, justíssimo e terrível em 

seus juízos, pois odeia todo o pecado; de modo algum terá por inocente o 

culpado. 

2. Deus tem, em si mesmo, e de si mesmo, toda a vida, glória, bondade, e 
bem-aventurança. Ele é todo-suficiente em si e para si, pois não precisa das 

criaturas que trouxe à existência; não deriva delas glória alguma, mas 

somente manifesta a sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Ele é a 
única origem de todo ser; dele, por ele e para ele são todas as coisas e sobre 

elas tem ele soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo 

quanto quiser. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele; o seu 
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saber é infinito, infalível e independente da criatura, de sorte que para ele 

nada é contingente ou incerto. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, 

em todas as suas obras e em todos os seus preceitos. Da parte dos anjos e dos 
homens e de qualquer outra criatura lhe são devidos todo culto, todo serviço e 

toda obediência, que ele houve por bem exigir deles. 

3. Na unidade da Divindade há três pessoas de uma mesma substância, 
poder e eternidade: Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Pai 

não é de ninguém: não é gerado, nem procedente; o Filho é eternamente 

gerado do Pai; o Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. 

 

CAPÍTULO 3: DOS ETERNOS DECRETOS DE DEUS 

1. Desde toda a eternidade e pelo mui sábio e santo conselho de sua 

própria vontade, Deus ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece, 

porém de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é à 

vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas 
secundárias, antes estabelecidas. 

2. Ainda que sabe tudo quanto pode ou há de acontecer em todas as 

circunstâncias imagináveis, Deus não decreta coisa alguma por havê-la 
previsto como futura, ou como coisa que havia de acontecer em tais condições. 

3. Pelo decreto de Deus e para a manifestação da sua glória, alguns 

homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna e outros 
preordenados para a morte eterna. 

4. Esses homens e esses anjos, assim predestinados e preordenados, são 

particular e imutavelmente designados; o seu número é tão certo e definido, 
que não pode ser nem aumentado nem diminuído. 

5. Segundo o seu eterno e imutável propósito, e segundo o santo conselho e 

beneplácito de sua vontade, antes que fosse o mundo criado, Deus 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. 

6. Assim como Deus destinou os eleitos para a glória, assim também, pelo 

eterno e mui livre propósito de sua vontade, preordenou todos os meios 

conducentes a esse fim; os que, portanto, são eleitos, achando-se caídos em 
Adão, são remidos por Cristo, são eficazmente chamados para a fé em Cristo, 

pelo seu Espírito que opera no tempo devido, são justificados, adotados, 

santificados e guardados pelo seu poder, por meio da fé salvadora. Além dos 

eleitos não há nenhum outro que seja remido por Cristo, eficazmente 
chamado, justificado, adotado, santificado e salvo. 

7. Segundo o inescrutável conselho de sua própria vontade, pela qual ele 

concede ou recusa misericórdia, como lhe apraz, para a glória de seu soberano 
poder sobre as suas criaturas, para louvor de sua gloriosa justiça, o resto dos 

homens foi Deus servido não contemplar e ordená-los para a desonra e ira por 

causa de seus pecados. 

8. A doutrina deste alto mistério de predestinação deve ser tratada com 
especial prudência e cuidado, a fim de que os homens, atendendo à vontade 

de Deus, revelada em sua Palavra, e prestando obediência a ela, possam, pela 
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evidência de sua vocação eficaz, certificar-se de sua eterna eleição. Assim, a 

todos os que sinceramente obedecem ao Evangelho, esta doutrina traz motivo 

de louvor, reverência e admiração para com Deus, bem como de humildade, 
diligência e abundante consolação. 

 

CAPÍTULO 4: DA CRIAÇÃO 

1. Ao princípio aprouve a Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para 
manifestação da glória de seu eterno poder, sabedoria e bondade, criar ou 

fazer do nada, no espaço de seis dias, e tudo muito bom, o mundo e tudo o 

que nele há, quer as coisas visíveis quer as invisíveis. 

2. Depois de haver feito as outras criaturas, Deus criou o homem, macho e 
fêmea, com as almas racionais e imortais, e dotou-os de inteligência, retidão e 

perfeita santidade, segundo a sua própria imagem, tendo a lei de Deus escrita 

em seus corações e o poder de cumpri-la, mas com a possibilidade de 

transgredi-la, sendo deixados à liberdade de sua própria vontade, que era 
mutável. Além dessa escrita em seus corações, receberam o preceito de não 

comerem da árvore da ciência do bem e do mal; enquanto obedeceram a este 

preceito, foram felizes em sua comunhão com Deus e tiveram domínio sobre as 

criaturas. 

 

CAPÍTULO 5: DA PROVIDÊNCIA 

1. Pela mui sábia e santa providência, segundo a sua infalível presciência e 

o livre e imutável conselho de sua própria vontade, Deus, o grande Criador de 

todas as coisas, para o louvor da glória de sua sabedoria, poder, justiça, 
bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, 

todas as ações delas e todas as coisas, desde a maior até a menor. 

2. Posto que, em relação à presciência e ao decreto de Deus, que é a causa 
primária, todas as coisas acontecem imutável e infalivelmente, contudo, pela 

mesma providência, Deus ordena que elas sucedam, necessária, livre ou 

contingentemente, conforme a natureza das causas secundárias. 

3. Na sua providência comum, Deus emprega meios; todavia, ele é livre 
para operar sem eles, sobre eles ou contra eles, segundo o seu beneplácito. 

4. A onipotência, a sabedoria inescrutável e a bondade infinita de Deus, de 
tal maneira se manifestam na sua providência, que esta se estende até a 

primeira queda e a todos os outros pecados dos anjos e dos homens, e isto não 

por uma mera permissão, mas por uma permissão tal que, para os seus 

próprios e santos desígnios, sábia e poderosamente os limita, regula e governa 
em uma múltipla dispensação; mas essa permissão é tal, que a 

pecaminosidade dessas transgressões procede tão somente da criatura e não 

de Deus, que, sendo santíssimo e justíssimo, não pode ser o autor do pecado e 

nem pode aprová-lo. 

5. O muitíssimo sábio, justo e gracioso Deus muitas vezes deixa, por algum 
tempo, seus filhos entregues a muitas tentações e à corrupção de seus 

próprios corações, para castigá-los pelos seus pecados anteriores ou fazer-lhes 

conhecer o poder oculto da corrupção e dolo de seus corações, a fim de que 
eles sejam humilhados; para animá-los a dependerem mais íntima e 
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constantemente do apoio dele e torná-los mais vigilantes contra as futuras 

ocasiões de pecar, bem como para vários outros fins justos e santos. 

6. Quanto aos homens perversos 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 em seus 

corações, mas às vezes tira os dons que já possuíam, e os expõe a objetos que, 
por sua corrupção, tornam 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. 

7. Como a providência de Deus se estende, em geral, a todas as criaturas, 

assim, pois, de um modo muitíssimo especial, essa mesma providência cuida 

de sua igreja e tudo dispõe a bem dela. 

 

CAPÍTULO 6: DA QUEDA DO HOMEM, DO PECADO E DO SEU CASTIGO 

1. Nossos primeiros pais seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás, 

pecaram ao comerem o 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. 

2. Por este pecado eles decaíram de sua retidão original e da comunhão 

com Deus, e assim se tornaram mortos em pecado e inteiramente corrompidos 
em todas as faculdades e partes do corpo e da alma. 

3. Sendo eles o tronco de toda a humanidade, o delito de 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 comum. 

4. Desta corrupção original, pela qual ficamos totalmente indispostos, 
incapazes e adversos a todo o bem e inteiramente inclinados a todo o mal, é 

que procedem todas as transgressões atuais. 

5. Esta corrupção da natureza persiste, durante esta vida, naqueles que 
são regenerados; e embora seja ela perdoada e mortificada por Cristo, todavia 

ela como os seus impulsos são real e propriamente pecado. 

6. Todo pecado, tanto original como atual, sendo transgressão da justa lei 
de Deus e a ela contrário, torna culpado o pecador, em sua própria natureza, e 

por essa culpa está sujeito à ira de Deus e à maldição da lei, e, portanto, 

sujeito à morte, com todas as misérias espirituais, temporais e eternas. 

 

CAPÍTULO 7: DO PACTO DE DEUS COM O HOMEM 

1. Tão grande é à distância entre Deus e a criatura, que, embora as 

criaturas racionais lhe devam obediência como seu Criador, nunca poderiam 

fruir nada dele, como bem-aventurança e recompensa, senão por alguma 

voluntária condescendência da parte de Deus, a qual agradou-lhe expressar 
por meio de um pacto. 

2. O primeiro pacto feito com o homem era um pacto de obras; nesse pacto 

foi a vida prometida a Adão e, nele, à sua posteridade, sob a condição de 
perfeita e pessoal obediência. 
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3. Tendo-se o homem tornado, pela sua queda, incapaz de ter vida por meio 

deste pacto, o Senhor dignou-se a fazer um segundo pacto, geralmente 

chamado de pacto da graça; neste pacto da graça ele livremente oferece aos 
pecadores a vida e salvação através de Jesus Cristo, exigindo deles a fé, para 

que sejam salvos, e prometendo o seu Santo Espírito a todos os que estão 

ordenados para a vida, a fim de dispô-los e habilitá-los a crer. 

4. Este pacto da graça é freqüentemente apresentado nas Escrituras pelo 
nome de testamento, em referência à morte de Cristo, o Testador, e à eterna 

herança, com tudo o que lhe pertence, legada neste pacto. 

5. Este pacto, no tempo da Lei, não foi administrado como no tempo do 
Evangelho. Sob a Lei, foi administrado por meio de promessas, profecias, 

sacrifícios, da circuncisão, do cordeiro pascal e de outros tipos e ordenanças 

dados ao povo judeu, tudo prefigurando Cristo que havia de vir. Por aquele 
tempo, essas coisas, pela operação do Espírito Santo, foram suficientes e 

eficazes para instruir e edificar os eleitos na fé do Messias prometido, por 

quem tinham plena remissão dos pecados e a salvação eterna; este se chama o 

Antigo Testamento. 

6. Sob o Evangelho, quando Cristo, a Substância, se manifestou, as 
ordenanças, nas quais este pacto é ministrado, passaram a ser a pregação da 

Palavra e a administração dos Sacramentos do Batismo e da Ceia do Senhor; 

por estas ordenanças, posto que em número menor e administradas com mais 
simplicidade e menos glória externa, o pacto se manifesta com mais plenitude, 

evidência e eficácia espiritual, a todas as nações - tanto aos judeus como aos 

gentios. Isto é chamado Novo Testamento. Não há, pois, dois pactos da graça 

diferentes em substância, mas um e o mesmo sob várias dispensações. 

 

CAPÍTULO 8: DE CRISTO, O MEDIADOR 

1. Aprouve a Deus, em seu eterno propósito, escolher e ordenar o Senhor 

Jesus, seu Filho Unigênito, para ser o Mediador entre Deus e o homem, o 

Profeta, Sacerdote e Rei, o Cabeça e Salvador de sua Igreja, o Herdeiro de 
todas as coisas e o Juiz do mundo; e deu-lhe, desde toda a eternidade, um 

povo para ser sua semente, e para, no tempo devido, ser por ele remido, 

chamado, justificado, santificado e glorificado. 

2. O Filho de Deus, a segunda Pessoa da Trindade, sendo verdadeiro e 
eterno Deus, da mesma substância do Pai e igual a ele, quando chegou o 

cumprimento do tempo, tomou sobre si a natureza humana com todas as suas 

propriedades essenciais e enfermidades comuns, contudo sem pecado, sendo 

concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, e da 
substância dela. As duas naturezas inteiras, perfeitas e distintas - a Divindade 

e a Humanidade - foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem 

conversão, verdadeiro homem, porém um só Cristo, o único Mediador entre 

Deus e o homem. 

3. O Senhor Jesus, em sua natureza humana unida à divina, foi santificado 

e sem medida ungido com o Espírito Santo, tendo em si todos os tesouros da 

sabedoria e da ciência. Aprouve ao Pai que nele habitasse toda a plenitude, a 
fim de que, sendo santo, inocente, incontaminado e cheio de graça e verdade, 

estivesse perfeitamente preparado para exercer o ofício de Mediador e Fiador. 
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Este ofício ele não tomou para si, mas para ele foi chamado pelo Pai, que lhe 

pôs nas mãos todo o poder e todo o juízo, e lhe ordenou que os exercesse. 

4. Este ofício o Senhor Jesus empreendeu mui voluntariamente. Para que 
pudesse exercê-lo, ele se fez sujeito à lei, a qual cumpriu perfeitamente, 

padeceu imediatamente em sua alma os mais cruéis tormentos, e em seu 

corpo, os mais penosos sofrimentos; foi sepultado e ficou sob o poder da 
morte, mas não viu a corrupção; ao terceiro dia ressuscitou dois mortos, com 

esse corpo subiu ao céu, onde está sentado à destra do Pai, fazendo 

intercessão; de lá voltará no fim do mundo para julgar os homens e os anjos. 

5. O Senhor Jesus, pela sua perfeita obediência e pelo sacrifício de si 
mesmo, sacrifício que, pelo Eterno Espírito, ofereceu a Deus uma só vez, 

satisfez plenamente à justiça de seu Pai, e, para todos aqueles que o Pai lhe 

deu, adquiriu não só a reconciliação, como também uma herança perdurável 
no Reino dos Céus. 

6. Ainda que a obra da redenção não fora realmente realizada por Cristo 

senão depois de sua encarnação, contudo a virtude, a eficácia e os benefícios 
dela, em todas as épocas sucessivas desde o princípio do mundo foram 

comunicados aos eleitos por meio das promessas, tipos e sacrifícios, pelos 

quais ele devia esmagar a cabeça da serpente, como o cordeiro morto desde o 

princípio do mundo, sendo ele o mesmo ontem, hoje e para sempre. 

7. Cristo, na obra de mediação, age de conformidade com as suas duas 
naturezas, fazendo cada uma o que lhe é próprio; contudo, em razão da 

unidade de uma pessoa, o que é próprio de uma natureza é, às vezes, nas 

Escrituras, atribuído à pessoa denominada pela outra natureza. 

8. Cristo, com toda certeza e de forma eficaz, aplica e comunica a salvação 

a todos aqueles para quem a adquiriu. Isto ele consegue, fazendo intercessão 

por eles e revelando-lhes na Palavra e pela Palavra os mistérios da salvação, 
persuadindo-os, eficazmente, pelo seu Espírito, subjugando todos os seus 

inimigos por meio de sua onipotência e sabedoria, da maneira e pelos meios 

mais condizentes com a sua admirável e inescrutável dispensação. 

 

CAPÍTULO 9: DO LIVRE-ARBÍTRIO 

1. Deus dotou a vontade do homem de tal liberdade natural, que ela nem é 

forçada para o bem nem para o mal, nem a isso é determinada por qualquer 

necessidade absoluta de sua natureza. 

2. O homem, em seu estado de inocência, tinha a liberdade e o poder de 
querer e fazer aquilo que é bom e agradável a Deus; mas era passível de 

mudança, de sorte que pudesse cair dessa liberdade e poder. 

3. O homem, ao cair no estado de pecado, perdeu inteiramente todo o poder 
de vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanhe a salvação; de 

sorte que um homem natural, inteiramente contrário a esse bem e morto no 

pecado, é incapaz de, pelo seu próprio poder, converter-se ou mesmo 
preparar-se para isso. 

4. Quando Deus converte um pecador e o transfere para o estado de graça, 

ele o liberta de sua natural escravidão ao pecado e, somente por sua graça, o 
habilita a querer e a fazer com toda a liberdade o que é espiritualmente bom, 

mas isso de tal modo que, por causa da corrupção ainda existente nele, o 
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pecador não faz o bem perfeitamente, nem deseja somente o que é bom, mas 

também o que é mau. 

5. É no estado de glória que a vontade do homem se torna perfeita e 
imutavelmente livre para o bem só. 

 

CAPÍTULO 10: DA VOCAÇÃO EFICAZ 

1. Todos aqueles a quem Deus predestinou para a vida, e só esses, é ele 

servido chamar eficazmente pela sua Palavra e pelo seu Espírito, no tempo por 

ele determinado e aceito, tirando-os daquele estado de pecado e morte em que 

estão por natureza para a graça e salvação, em Jesus Cristo. Isto ele o faz, 
iluminando os seus entendimentos, espiritual e salvificamente, a fim de 

compreenderem as coisas de Deus, tirando-lhes os seus corações de pedra e 

dando-lhes corações de carne, renovando as suas vontades e determinando-

as, pela sua onipotência, para aquilo que é bom, e atraindo-os eficazmente a 

Jesus Cristo, mas de maneira que eles vêm mui livremente, sendo para isso 
dispostos pela sua graça. 

2. Esta vocação eficaz provém unicamente da livre e especial graça de Deus, 

e não de qualquer coisa prevista no homem; nesta vocação, o homem é 
inteiramente passivo, até que, vivificado e renovado pelo Espírito Santo, fica 

habilitado a corresponder a ela e a receber a graça nela oferecida e 

comunicada. 

3. As crianças eleitas que morrem na infância são regeneradas e salvas por 
Cristo por meio do Espírito que opera quando, onde e como lhe apraz. Do 

mesmo modo são salvas todas as outras pessoas eleitas incapazes de serem 

exteriormente chamadas pelo ministério da palavra. 

4. Os não eleitos, ainda que chamados pelo ministério da Palavra e tenham 

algumas das operações comuns do Espírito, contudo jamais chegam a Cristo 

e, portanto, não podem ser salvos; muito menos poderão ser salvos por 
qualquer outro meio os que não professam a religião cristã, por mais diligentes 

que sejam em padronizar suas vidas de acordo com a luz da natureza e com a 

lei da religião que professam; asseverar e manter que o podem é muito 

pernicioso e detestável. 

 

CAPÍTULO 11: DA JUSTIFICAÇÃO 

1. Os que Deus chama eficazmente, também livremente justifica. Esta 

justificação não consiste em Deus infundir neles a justiça, mas em perdoar os 

seus pecados e em considerar e aceitá-los como justos. Deus não os justifica 
em razão de qualquer coisa neles operada ou por eles feita mas somente em 

consideração à obra de Cristo; não lhes imputando como justiça à própria fé, o 

ato de crer, ou qualquer outro ato de obediência evangélica, mas imputando-

lhes a obediência e a satisfação de Cristo, quando eles o recebem e se firmam 

nele pela fé, fé esta que possuem não como oriunda de si mesmos, mas como 
dom de Deus. 

2. A fé, assim recebendo e assim repousando em Cristo e em sua justiça, é 

o único instrumento da justificação; contudo, não está sozinha na pessoa 
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justificada, mas sempre acompanhada de todas as demais graças salvíficas; 

não é uma fé morta, mas a fé que age através do amor. 

3. Cristo, por meio de sua obediência e morte, pagou plenamente a dívida 
de todos que são assim justificados, e, em favor deles, fez à justiça de seu Pai 

uma satisfação própria, real e plena. Contudo, como Cristo foi pelo Pai dado 

em favor deles, e como a obediência e a satisfação dele foram aceitas em lugar 
deles, ambas livremente e não por nada que neles existe, a justificação deles 

provém unicamente da livre graça, a fim de que tanto a perfeita justiça como a 

graça abundante de Deus possam ser glorificadas na justificação dos 

pecadores. 

4. Deus, desde toda a eternidade, decretou justificar todos os eleitos; e 

Cristo, no cumprimento do tempo, morreu pelos pecados deles e ressuscitou 

para a justificação deles; contudo, eles não são justificados até que o Espírito 
Santo, no tempo próprio e de fato, comunica-lhes Cristo. 

5. Deus continua a perdoar os pecados dos que são justificados. Embora 

eles nunca possam cair do estado de justificação, poderão, contudo, por seus 
pecados, incorrer no paternal desagrado de Deus e ficar privados da luz de sua 

graça, até que se humilhem, confessem os seus pecados, peçam perdão e 

renovem a sua fé e o seu arrependimento. 

6. A justificação dos crentes sob o Antigo Testamento era, em todos estes 
aspectos, uma e a mesma justificação dos crentes sob o Novo Testamento. 

 

CAPÍTULO 12: DA ADOÇÃO 

1. A todos os que são justificados, Deus se digna fazer participantes da 
graça da adoração 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, 

têm sobre si o nome dele, recebem o Espírito de adoração, têm acesso, com 

ousadia, ao trono da graça, e são habilitados e clamam: “Aba, Pai”; são 
tratados com piedade, protegidos, providos e corrigidos por ele, como por um 

Pai; nunca, porém, abandonados, mas selados para o dia da redenção, e 

recebem as promessas como herdeiros da eterna salvação. 

 

CAPÍTULO 13: DA SANTIFICAÇÃO 

1. Os que são eficazmente chamados e regenerados, tendo sido criado neles 

um novo coração e um novo Espírito, são, além disso, santificados, real e 

pessoalmente, pela virtude da morte e ressurreição de Cristo, por sua Palavra 

e por seu Espírito, que neles habita; o domínio de todo o corpo do pecado é 
destruído, as suas várias concupiscências são mais e mais enfraquecidas e 

mortificadas, e eles são mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as 

graças salvadoras, para a prática da verdadeira santidade sem a qual ninguém 

verá o Senhor. 

2. Esta santificação é no homem todo, porém imperfeita nesta vida; ainda 
subsiste em todas as partes dele restos da corrupção, e daí nasceu uma 

guerra contínua e irreconciliável: a carne lutando contra o Espírito, e o 

Espírito contra a carne. 
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3. Nesta guerra, embora prevaleçam por algum tempo as corrupções que 

restam, contudo, pelo contínuo socorro da eficácia do santificador Espírito de 

Cristo, à parte regenerada conquista a vitória, e assim os santos crescem em 
graça, aperfeiçoando a sua santidade no temor de Deus. 

 

CAPÍTULO 14: DA FÉ SALVADORA 

1. A graça da fé, por meio da qual os eleitos são habilitados a crer para a 
salvação das suas almas, é a obra que o Espírito de Cristo faz nos corações 

deles, e é sempre operada pelo ministério da Palavra, por esse ministério, bem 

como pela administração dos sacramentos e pela oração, ela é aumentada e 

fortalecida. 

2. Por esta fé o cristão, segundo a autoridade do mesmo Deus que fala em 
sua Palavra, crê ser verdade tudo quanto nela é revelado, e age de 

conformidade com aquilo que cada passagem contém em particular, prestando 

obediência aos mandamentos, temendo as ameaças e abraçando as promessas 
de Deus para esta vida e para a futura; porém, os principais atos de fé 

salvadora são: aceitar e receber Cristo e descansar só nele para a justificação, 

santificação e vida eterna, isto em virtude do pacto da graça. 

3. Esta fé é de diferentes graus: é fraca ou forte, pode ser muitas vezes e de 
muitos modos assaltada e enfraquecida, mas sempre alcança a vitória, 

desenvolvendo-se em muitos até à plena segurança em Cristo, que é tanto o 

Autor como Consumador da fé. 

 

CAPÍTULO 15: DO ARREPENDIMENTO PARA A VIDA 

1. O arrependimento para a vida é uma graça evangélica, doutrina esta que 

deve ser pregada por todo ministro do Evangelho, tanto quanto a fé de Cristo. 

2. Movido pelo reconhecimento e sentimento, não só do perigo, mas da 
impureza e odiosidade de seus pecados, como contrários à santa natureza e 

justa lei de Deus, e se conscientizando da misericórdia divina manifesta em 

Cristo aos que são penitentes, o pecador, pelo arrependimento, de tal maneira 
sente e aborrece os seus pecados que, deixando-os, se volta para Deus, 

tencionando e procurando andar com ele em todos os caminhos de seus 

mandamentos. 

3. Ainda que não devamos confiar no arrependimento como sendo de algum 
modo uma satisfação pelo pecado, ou em qualquer sentido a causa do perdão 

dele, o que é ato da livre graça de Deus em Cristo, contudo ele é de tal modo 

necessário aos pecadores, que sem ele ninguém poderá esperar o perdão. 

4. Assim como não há pecado tão pequeno que não mereça a condenação, 

também não há pecado tão grande que possa trazer a condenação sobre os 

que se arrependem verdadeiramente. 

5. Os homens não devem se contentar com um arrependimento geral, mas 
é dever de todos procurar arrepender-se particularmente de cada um dos seus 

pecados. 

6. Assim como cada homem é obrigado a fazer a Deus confissão particular 
de seus pecados pedindo-lhe o perdão deles, e abandonando-os, achará 

misericórdia; também aquele que escandaliza o seu irmão ou a Igreja de Cristo 
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deve estar pronto, por meio de uma confissão particular ou pública de seu 

pecado e do pesar que por ele sente, a declarar o seu arrependimento aos que 

estão ofendidos; isto feito, estes devem reconciliar-se com o penitente e recebê-
lo em amor. 

 

CAPÍTULO 16: DAS BOAS OBRAS 

1. As boas obras são somente aquelas que Deus ordena em sua santa 
Palavra, não as que, sem a autoridade dela, são aconselhadas pelos homens 

movidos por um zelo cego ou sob qualquer outro pretexto de boa intenção. 

2. Estas boas obras feitas em obediência aos mandamentos de Deus são o 
fruto e as evidências de uma fé viva e verdadeira; por elas os crentes 

manifestam a sua gratidão, robustecem a sua confiança, edificam os seus 

irmãos, adornam a profissão do Evangelho, fecham a boca aos adversários e 

glorificam a Deus, de quem são feitura, criados em Jesus Cristo para isso 

mesmo, a fim de que, tendo o seu fruto em santidade, tenham no final a vida 
eterna. 

3. A capacidade de fazer boas obras de modo algum provém dos crentes, 

mas inteiramente do Espírito Santo para operar neles tanto o querer como o 
realizar segundo o seu beneplácito; contudo, não devem, por isso, tornar-se 

negligentes, como se não fossem obrigados a cumprir qualquer dever senão 

quando movidos especialmente pelo Espírito; pelo contrário, devem esforçar-se 

por dinamizar a graça de Deus que neles está. 

4. Os que alcançam, pela sua obediência, a maior perfeição possível nesta 

vida estão longe de exceder as suas obrigações e fazer mais do que Deus 

requer, e são deficientes em muitos dos deveres obrigados a fazer. 

5. Não podemos, pelas nossas melhores obras, merecer das mãos de Deus 

perdão de pecado ou vida eterna, em razão da grande desproporção que há 

entre elas e a glória por vir, e da infinita distância que existe entre nós e Deus, 
a quem não podemos ser úteis por meio delas, nem saldar a dívida dos nossos 

pecados anteriores; e porque, como boas, procedem de seu Espírito; e, como 

nossas, são impuras e misturadas com tanta fraqueza e imperfeição, que não 

podemos suportar a severidade do juízo de Deus; assim, depois que tivermos 

feito tudo quanto podemos, temos cumprido tão somente o nosso dever, e 
somos servos inúteis. 

6. Não obstante, as pessoas dos crentes sendo aceitas por meio de Cristo, 

suas obras são também aceitas por ele, não como se fossem, nesta vida, 
inteiramente perfeitas e irreprováveis à vista de Deus, mas porque Deus, 

considerando-as em seu Filho, é servido aceitar e recompensar aquilo que é 

sincero, embora seja acompanhado de muitas fraquezas e imperfeições. 

7. As obras feitas pelos não regenerados, embora sejam, quanto à matéria, 
coisas que Deus ordena, e úteis tanto a eles mesmos quanto aos outros, 

contudo, porque procedem de corações não purificados pela fé, não são feitas 

devidamente segundo a Palavra; nem para um fim justo a glória é de Deus; 

são, portanto, pecaminosas e não podem agradar a Deus, nem preparar o 
homem para receber a graça de Deus; não obstante, o negligenciá-las é ainda 

mais pecaminoso e ofensivo a Deus. 
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CAPÍTULO 17: DA PERSEVERANÇA DOS SANTOS 

1. Os que Deus aceitou em seu Amado, eficazmente chamados e 

santificados pelo seu Espírito, não podem cair do estado de graça, nem total 
nem finalmente; mas com toda a certeza hão de perseverar nesse estado até ao 

fim, e estarão eternamente salvos. 

2. Esta perseverança dos santos depende, não do próprio livre-arbítrio 
deles, mas da imutabilidade do decreto da eleição, procedente do livre e 

imutável amor de Deus Pai, da eficácia do mérito e intercessão de Jesus 

Cristo, da permanência do Espírito e da semente de Deus neles, da natureza 

do pacto da graça e de tudo o que gera também a sua exatidão e infalibilidade. 

3. Eles, porém, pelas tentações de Satanás e do mundo, pelo predomínio da 
corrupção restante deles e pela negligência dos meios de sua preservação, 

podem cair em graves pecados e, por algum tempo, continuar neles; incorrem, 

assim, no desagrado de Deus, entristecem o seu Santo Espírito e, em alguma 
medida, vêm a ser privados de suas graças e confortos; têm seus corações 

endurecidos e suas consciências feridas; prejudicam e escandalizam os outros 

e atraem sobre si juízos temporais. 

 

CAPÍTULO 18: DA CERTEZA DA GRAÇA E DA SALVAÇÃO 

1. Ainda que os hipócritas e os demais não regenerados possam iludir-se 

em vão com falsas esperanças e com a carnal presunção de se acharem no 

favor de Deus e em estado de salvação, esperança essa que perecerá, contudo 

os que verdadeiramente crêem no Senhor Jesus e o amam com sinceridade, 
procurando andar diante dele em toda a boa consciência, podem nesta vida 

certificar-se de se acharem em estado de graça, e podem regozijar-se na 

esperança da glória de Deus, esperança que jamais os envergonhará. 

2. Esta certeza não é uma simples persuasão conjectural e provável, 
fundada numa esperança falha, mas uma segurança infalível da fé, fundada 

na divina verdade das promessas de salvação, na evidência interna daquelas 

graças nas quais essas promessas são feitas, no testemunho do Espírito de 

adoção que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, sendo 
esse Espírito o penhor de nossa herança, e por meio de quem somos selados 

para o dia da redenção. 

3. Esta segurança infalível não pertence de tal modo à essência da fé, que 
um verdadeiro crente, antes de possuí-la não tenha de esperar muito e de 

lutar com muitas dificuldades; contudo, sendo pelo Espírito capacitado a 

conhecer as coisas que lhe são livremente dadas por Deus, ele pode obtê-la 

sem revelação extraordinária, no devido uso dos meios comuns. É, pois, dever 
de cada um ser diligente e tornar certas sua vocação e eleição, a fim de que, 

por esse modo, seja o seu coração, no Espírito Santo, dilatado em paz e em 

deleite, em amor e em gratidão para com Deus, no vigor e na alegria, nos 

deveres da obediência que são os frutos próprios desta segurança. Longe 

esteja isto de predispor os homens à negligência. 

4. Os verdadeiros crentes podem ter, de diversas maneiras, a segurança de 

sua salvação abalada, diminuída e tornada intermitente, negligenciando a 

conservação dela, caindo em algum pecado especial que fira a consciência e 
entristeça o Espírito Santo, cedendo a fortes e repentinas tentações, retirando 
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Deus a luz de seu rosto e permitindo que andem em trevas e não tenham luz 

mesmo os que o temem; contudo, eles nunca ficam inteiramente privados 

daquela semente de Deus e da vida da fé, daquele amor a Cristo e aos irmãos, 
daquela sinceridade de coração e consciência do dever; daí, a certeza da 

salvação poderá, no tempo próprio, ser restaurada pela operação do Espírito, e 

por meio dessas bênçãos são sustentados para não caírem em total desespero. 

 

CAPÍTULO 19: DA LEI DE DEUS 

1. Deus outorgou a Adão uma lei, como um pacto de obras. Por este pacto 

Deus o obrigou, bem como a toda a sua posteridade, a uma obediência 

pessoal, plena, exata e perpétua; prometeu-lhe a vida sob a condição de ele 

cumprir a lei, e o ameaçou com a morte caso a violasse, e dotou-o com poder e 
capacidade para guardá-la. 

2. Essa lei, depois da queda do homem, continua sendo uma perfeita regra 

de justiça. Como tal, foi por Deus entregue no monte Sinai em dez 
mandamentos e escrita em duas tábuas de pedra; os primeiros quatro 

mandamentos contêm os nossos deveres para com Deus; e os outros seis, os 

nossos deveres para com o homem. 

3. Além dessa lei, geralmente chamada lei moral, quis Deus dar ao seu povo 
Israel, considerado uma igreja sob sua tutela, leis cerimoniais que contêm 

diversas ordenanças típicas. Essas leis, que em parte se referem ao culto e 

prefiguram Cristo, suas graças, seus atos, seus sofrimentos e seus benefícios, 
e em parte representam várias instruções de deveres morais, estão todas 

abolidas sob o Novo Testamento. 

4. A esse mesmo povo, considerado um corpo político, Deus concedeu 
diversas leis judiciais que deixaram de vigorar quando o país daquele povo 

também deixou de existir, e que agora não obrigam a ninguém além do que 

exige a sua eqüidade geral. 

5. A lei moral obriga a todos a prestar-lhe obediência para sempre, tanto as 
pessoas justificadas quanto as demais, e isto não somente por causa da 

matéria nela contida, mas também pelo respeito à autoridade de Deus, o 

Criador, que a deu. Cristo, no Evangelho, de modo algum desfaz esta 

obrigação, antes a reveste de maior vigor.  

6. Embora os verdadeiros crentes não estejam sob a lei como um pacto de 

obras, para serem por ela justificados ou condenados, contudo ela serve de 

grande proveito, tanto a eles, como aos demais. Como regra de vida, ela lhes 
informa da vontade de Deus e do dever que eles têm; os dirige e os obriga a 

andar conforme essa vontade; descobre-lhes também as pecaminosas poluções 

de sua natureza, de seus corações e de suas vidas, de maneira que, 

examinando-se por meio dela, alcançam mais profunda convicção de pecado, 

maior humilhação por causa dele e maior aversão a ele, ao mesmo tempo lhes 
dá mais clara visão da necessidade que têm de Cristo e da perfeita obediência 

a ele devida. Ela é também de utilidade aos regenerados a fim de conter a sua 

corrupção, pois proíbe o pecado; as suas ameaças servem para mostrar o que 

merecem os seu pecados; e quais as aflições que por causa dele devem esperar 
nesta vida, ainda que estejam livres da maldição ameaçada na lei. Do mesmo 

modo, as suas promessas mostram que Deus aprova a obediência deles, e que 

bênçãos podem esperar dessa obediência, ainda que essas bênçãos não lhes 
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sejam devidas pela lei considerada pacto de obras, assim como fazer um 

homem o bem ou evitar ele o mal, só porque a lei estimula aquilo e proíbe isto, 

não prova estar ele sob a lei e não sob a graça. 

7. Os supracitados usos da lei não são contrários à graça do Evangelho, 

mas suavemente se harmonizam com ela, pois o Espírito de Cristo submete e 

capacita a vontade do homem a fazer livre e alegremente aquilo que a vontade 
de Deus, revelada na lei, exige que se faça. 

 

CAPÍTULO 20: DA LIBERDADE CRISTÃ E DA LIBERDADE DE CONSCIÊNCIA  

1. A liberdade que Cristo, sob o Evangelho, comprou para os crentes 
consiste em serem eles libertos da culpa do pecado, da ira condenatória de 

Deus, da maldição da lei moral; em serem libertos deste presente mundo 

ímpio, do cativeiro de Satanás, do domínio do pecado, da nocividade das 

aflições, do aguilhão da morte, da vitória da sepultura e da condenação eterna; 

como também em terem eles livre acesso a Deus, em lhe prestarem obediência, 
não movidos de um medo servil, mas de amor filial e de espírito voluntário. 

Todos esses privilégios eram comuns também aos crentes sob a lei; mas, sob o 

Novo Testamento, a liberdade dos cristãos está mais ampliada, achando-se 

eles livres do jugo da lei cerimonial a que estava sujeita a igreja judaica, e 
tendo mais outras ousadias no acesso ao trono da graça e mais plenas 

comunicações do gracioso Espírito de Deus, do que normalmente alcançavam 

os crentes sob a lei. 

2. Só Deus é Senhor da consciência, e a deixou livre das doutrinas e 
mandamentos humanos que, em qualquer coisa, sejam contrários à sua 

Palavra, ou que, em matéria de fé ou de culto, estejam fora dela. Assim, crer 

em tais doutrinas ou obedecer a tais mandamentos, por motivo de 

consciência, é trair a verdadeira liberdade de consciência; e requerer para eles 
fé implícita e obediência cega e absoluta, é destruir a liberdade de consciência 

e a própria razão.  

3. Aqueles que, sob o pretexto de liberdade cristã, cometem qualquer 
pecado ou toleram qualquer concupiscência, destroem, por isso mesmo, o fim 

da liberdade cristã; pelo contrário, sendo livres das mãos de nossos inimigos, 

sem medo sirvamos ao Senhor em santidade e justiça, diante dele, todos os 

dias de nossa vida. 

4. Visto que os poderes que Deus ordenou, e a liberdade que Cristo 
comprou não foram por Deus designados para destruir, mas para que 

mutuamente nos apoiemos e preservemos uns aos outros, resistem à 

ordenança de Deus os que, sob pretexto de liberdade cristã, se opõem a 
qualquer poder legítimo, civil ou religioso, ou ao exercício dele. Se publicarem 

opiniões ou mantiverem práticas contrárias à luz da natureza ou aos 

reconhecidos princípios do cristianismo concernentes à fé, ao culto ou ao 

procedimento; se publicarem opiniões, ou mantiverem práticas contrárias ao 
poder da piedade, ou que, por sua própria natureza ou pelo modo de publicá-

las e mantê-las, são destrutivas da paz externa da Igreja e da ordem que 

Cristo estabeleceu nela, podem legalmente ser processados e visitados com as 

censuras da Igreja. 
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CAPÍTULO 21: DO CULTO RELIGIOSO E DO DOMINGO 

1. A luz da natureza mostra que há um Deus, que tem domínio e soberania 

sobre tudo, que é bom e faz o bem a todos, e que, portanto, deve ser temido, 
amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma e 

de toda a força; mas, o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é 

instituído por ele mesmo, e é tão limitado pela sua própria vontade revelada 

que ele não pode ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens 

ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível, ou de 
qualquer outro modo não prescrito nas Sagradas Escrituras. 

2. O culto religioso deve ser prestado a Deus o Pai, o Filho e o Espírito 

Santo e só a ele; não deve ser prestado nem aos anjos nem aos santos, nem a 
qualquer outra criatura; nem deve depois da queda ser prestado a Deus pela 

mediação de qualquer outro, senão unicamente a de Cristo. 

3. A oração, com ação de graças, sendo uma parte especial do culto 
religioso, é por Deus exigida de todos os homens; e, para que seja aceita, deve 

ser feita em nome do Filho, pelo auxílio de seu Espírito, segundo a sua 

vontade, e isto com inteligência, reverência, humildade, fervor, fé, amor e 

perseverança. Se for em voz alta, deve ser proferida em uma língua conhecida 

dos presentes.  

4. A oração deve ser feita por coisas lícitas e por todas as classes de 

homens que existem atualmente ou que existirão no futuro; mas não deve ser 

feita em favor dos mortos, nem em favor daqueles que se saiba terem cometido 
o pecado para a morte. 

5. A leitura das Escrituras, com santo temor, a sã pregação da Palavra e a 

consciente atenção a ela, em obediência a Deus, com entendimento, fé e 
reverência, o cântico de salmos, com gratidão no coração bem como a devida 

administração e digna recepção dos sacramentos instituídos por Cristo são 

partes do culto comum oferecido a Deus, além dos juramentos religiosos, 

votos, jejuns solenes e ações de graça em ocasiões especiais, os quais, em seus 
vários tempos e ocasiões próprias, devem ser usados de um modo santo e 

religioso. 

6. Agora, sob o Evangelho, nem a oração, nem qualquer outro ato do culto 
religioso é restrito a certo lugar, nem se torna mais aceitável por causa do 

lugar em que se ofereça ou para o qual se dirija; mas Deus deve ser adorado 

em todo lugar, em Espírito e em verdade, tanto em família, diariamente, e em 

secreto, estando cada um sozinho, como também, mais solenemente, em 

assembléias públicas, que não devem ser descuidadas, nem voluntariamente 
negligenciadas ou desprezadas, sempre que Deus, pela sua providência, 

proporcione ocasião. 

7. Como é lei da natureza que, em geral, uma devida proporção de tempo 
seja destinada ao culto de Deus, assim também, em sua Palavra, por um 

preceito positivo, moral e perpétuo, preceito que obriga a todos os homens, em 

todas as épocas, Deus designou particularmente um dia em sete para ser um 

sábado (= descanso) santificado por ele; desde o princípio do mundo, até à 

ressurreição de Cristo, esse dia foi o último dia da semana; e desde a 
ressurreição de Cristo, foi mudado para o primeiro dia da semana, dia que nas 

Escrituras é chamado dia do Senhor (= domingo), e que há de continuar até o 

fim do mundo como o sábado cristão. 
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8. Este sábado é santificado ao Senhor quando os homens, tendo 

devidamente preparado os seus corações e de antemão ordenado os seus 

negócios comuns, não só guardam, durante todo o dia um santo descanso das 
suas obras, palavras e pensamentos a respeito de seus empregos seculares e 

de suas recreações, mas também ocupam todo o tempo em exercícios públicos 

e particulares de culto e nos deveres de necessidade e de misericórdia. 

 

CAPÍTULO 22: DOS JURAMENTOS LEGAIS E DOS VOTOS 

1. O juramento legal é uma parte do culto religioso em que o crente, em 

ocasiões próprias e com toda a solenidade, chama a Deus por testemunha do 

que assevera ou promete; pelo juramento ele invoca a Deus a fim de ser 

julgado por ele, segundo a verdade ou a falsidade do que jura. 

2. O único nome pelo qual se deve jurar é o nome de Deus, nome que se 

pronunciará com todo o santo temor e reverência; jurar, pois, falsa ou 

temerariamente por este glorioso e tremendo nome, ou jurar por qualquer 
outra coisa é pecaminoso e abominável. Contudo, como em assuntos de 

gravidade e importância, o juramento é autorizado pela Palavra de Deus, tanto 

sob o Novo Testamento quanto sob o Antigo Testamento, o juramento, sendo 

exigido pela autoridade legal, deve ser prestado com reverência a tais 
assuntos. 

3. Quem vai prestar um juramento deve considerar refletidamente a 

gravidade de um ato tão solene, e nada afirmar senão do que esteja 
plenamente persuadido ser a verdade. Ninguém deve obrigar-se por juramento 

a qualquer coisa que seja ou que acredite ser boa e justa e por aquilo que pode 

e está resolvido a cumprir. É, porém, pecado recusar prestar juramento 

concernente a qualquer coisa justa e boa, sendo exigido pela autoridade legal. 

4. O juramento deve ser prestado conforme o sentido comum e claro das 
palavras, sem equívoco ou reserva mental. Não pode obrigar a pecar; mas, 

sendo prestado com referência a qualquer coisa não pecaminosa, obriga ao 

cumprimento, mesmo com prejuízo de quem jura. Não deve ser violado, ainda 
que feito a hereges ou a infiéis. 

5. O voto é da mesma natureza que o juramento promissório; deve ser feito 

com o mesmo cuidado religioso e cumprido com igual fidelidade. 

6. O voto não deve ser feito a criatura alguma, mas só a Deus; para que 

seja aceitável, deve ser feito voluntariamente, com fé e consciência de dever, 

em reconhecimento de misericórdias recebidas ou para obter o que desejamos. 
Pelo voto obrigamo-nos mais restritamente aos deveres necessários ou a 

outras coisas, até onde ou quando elas conduzirem a esses deveres. 

7. Ninguém deve prometer fazer coisa alguma que seja proibida na Palavra 
de Deus, ou que impeça o cumprimento de qualquer dever nela ordenado, nem 

o que não está em seu poder cumprir e para cuja execução não tenha 

promessa ou competência da parte de Deus; por isso, os votos monásticos, 

que os papistas fazem, do celibato perpétuo, da pobreza voluntária e da 

obediência regular, em vez de serem graus de maior perfeição, não passam de 
laços supersticiosos e iníquos com os quais nenhum cristão deve embaraçar-

se. 
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CAPÍTULO 23: DO MAGISTRADO CIVIL 

1. Deus, o Senhor supremo e Rei de todo o mundo, para a sua própria 

glória e para o bem público, constituiu sobre o povo magistrados civis, a ele 
sujeitos, e para este fim os armou com o poder da espada para defesa e 

incentivo dos bons e castigo dos malfeitores. 

2. Aos cristãos é lícito aceitar e exercer o ofício de magistrado, sendo para 
ele chamados; e em sua administração, como devem especialmente manter a 

piedade, a justiça e a paz, segundo as leis salutares de cada estado, eles, sob a 

dispensação do Novo Testamento, para esse fim, podem licitamente fazer 

guerra, havendo ocasiões justas e necessárias.  

3. Os magistrados civis não podem tomar sobre si a administração da 
Palavra e dos Sacramentos, ou o poder das chaves do Reino do Céu, nem de 

modo algum interferir em matéria de fé; contudo, como pais solícitos, têm o 

dever de proteger a igreja de nosso comum Senhor, sem dar preferência a 
qualquer denominação cristã acima das outras, de tal maneira que todos os 

eclesiásticos, sem distinção, gozem plena, livre e indisputada liberdade de 

cumprir todas as partes das suas sagradas funções, sem violência ou perigo. 

Como Jesus Cristo constituiu em sua igreja um governo regular e uma 

disciplina, nenhuma lei de qualquer estado deve interferir, impedir, ou 
embaraçar o seu devido exercício entre os membros voluntários de qualquer 

denominação cristã, segundo a profissão e crença de cada uma. E é dever dos 

magistrados civis proteger a pessoa e o bom nome de todos os que lhe são 

relacionados, de modo que a ninguém seja permitido, sob pretexto de religião 
ou de incredulidade, ofender, perseguir, maltratar ou injuriar a quem quer que 

seja; e bem assim tomar providências para que todas as assembléias religiosas 

e eclesiásticas possam reunir-se sem serem perturbadas ou molestadas. 

4. É dever do povo orar pelos magistrados, honrá-los, pagar-lhes tributos e 
outros impostos, obedecer às suas ordens legais e sujeitar-se à sua 

autoridade, e tudo isto por dever de consciência. Incredulidade ou indiferença 

em questão de religião não invalida a justa autoridade do magistrado, nem 

isenta o povo da obediência que lhe deve, obediência essa da qual não estão 
excluídos os eclesiásticos. O papa não tem nenhum poder ou jurisdição sobre 

os magistrados dentro dos domínios deles, ou sobre qualquer um de seu povo; 

e muito menos tem o poder de privá-los de seus domínios ou de suas vidas por 

julgá-los hereges ou sob qualquer outro pretexto. 

 

CAPÍTULO 24: DO MATRIMÔNIO E DO DIVÓRCIO 

1. O casamento deve ser entre um homem e uma mulher; ao homem não é 

lícito ter mais de uma esposa, nem à mulher mais de um marido ao mesmo 

tempo.  

2. O matrimônio foi ordenado para o auxílio mútuo de marido e esposa, 

para a propagação da raça humana por uma sucessão legítima, e da Igreja por 

uma semente santa, e para evitar-se a impureza.  

3. A todos os que são capazes de dar um consentimento ajuizado, é lícito 

casar, mas é dever dos cristãos casar somente no Senhor; portanto, os que 

professam a verdadeira religião reformada não devem casar-se com infiéis, 
papistas ou outros idólatras; nem devem os piedosos prender-se a jugo 
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desigual por meio do casamento com os que são notoriamente ímpios em suas 

vidas, ou que mantêm heresias perniciosas. 

4. Não devem casar-se as pessoas entre as quais existem os graus de 
consangüinidade ou afinidade proibidos na Palavra de Deus; tais casamentos 

incestuosos jamais poderão tornar-se lícitos pelas leis humanas ou pelo 

consentimento das partes, de modo a poderem viver juntas como marido e 
esposa. 

5. O adultério ou a fornicação cometidos depois de um contrato, sendo 

descoberto antes do casamento, dá à parte inocente justo motivo de dissolver o 
contrato; no caso do adultério depois do casamento, à parte inocente é lícito 

propor divórcio, e, depois de obter o divórcio, casar com outrem, como se a 

parte infiel fosse morta. 

6. Posto que a corrupção do homem seja tal que o incline a procurar 
argumentos a fim de indevidamente separar aqueles que Deus uniu em 

matrimônio, contudo nada, senão o adultério, é causa suficiente para dissolver 

os laços do matrimônio, a não ser que haja deserção tão obstinada que não 
possa ser remediada nem pela Igreja nem pelo magistrado civil. Para a 

dissolução do matrimônio é necessário haver um processo público e regular, 

não se devendo deixar ao arbítrio e discrição das partes o decidir em seu 

próprio caso. 

 

CAPÍTULO 25: DA IGREJA 

1. A Igreja Católica ou Universal, que é invisível, consiste do número total 

dos eleitos que já foram, dos que agora são e dos que ainda serão reunidos em 

um só corpo, sob Cristo, seu Cabeça; ela é a esposa, o corpo, a plenitude 
daquele que enche tudo em todas as coisas. 

2. A Igreja visível, que também é católica ou universal, sob o Evangelho 

(não sendo restrita a uma nação, como antes sob a Lei), consiste de todos 
aqueles que, pelo mundo inteiro, professam a verdadeira religião, juntamente 

com seus Filhos; é o Reino do Senhor Jesus Cristo, a casa e família de Deus, 

fora da qual não há possibilidade de salvação.  

3. À Igreja Católica visível Cristo deu o ministério, os oráculos e as 
ordenanças de Deus, para a congregação e o aperfeiçoamento dos santos, 

nesta vida, até ao fim do mundo, e pela sua própria presença e pelo seu 

Espírito os torna eficientes para esse fim, segundo a sua promessa. 

4. Esta Igreja Católica tem sido ora mais, ora menos visível. As igrejas 
particulares, que são membros dela, são mais puras ou menos puras 

conforme nelas é, com mais ou menos pureza, ensinado e abraçado o 

Evangelho, administradas as ordenanças e celebrado o culto público. 

5. As igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas à mistura e ao erro; 

algumas têm-se degenerado a ponto de não mais serem igrejas de Cristo, e, 

sim, sinagogas de Satanás; não obstante, haverá sempre sobre a terra uma 
igreja para adorar a Deus segundo a vontade dele. 

6. Não há outro Cabeça da Igreja senão o Senhor Jesus Cristo. Em sentido 

algum pode ser o papa de Roma o seu cabeça, senão que ele é aquele 
anticristo, aquele homem do pecado e filho da perdição que se exalta na Igreja 

contra Cristo e contra tudo o que se chama Deus. 
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CAPÍTULO 26: DA COMUNHÃO DOS SANTOS 

1. Todos os santos que, pelo Espírito de Deus e pela fé, estão unidos a 

Jesus Cristo, seu Cabeça, têm comunhão com ele nas suas graças, nos seus 
sofrimentos, na sua morte, na sua ressurreição e na sua glória, e, estando 

unidos uns ao outros em amor, participam dos mesmos dons e graças, e estão 

obrigados ao cumprimento dos deveres públicos e particulares que contribuem 

para o seu mútuo proveito, tanto no homem interior como no exterior.  

2. Os santos são, pela profissão de fé, obrigados a manter uma santa 
sociedade e comunhão no culto de Deus e na realização de outros serviços 

espirituais que contribuem para a sua mútua edificação, bem como a socorrer 

uns aos outros em coisas materiais, segundo as suas várias habilidades e 
necessidades; esta comunhão, conforme Deus oferecer ocasião, deve estender-

se a todos aqueles que, em todo lugar, invocam o nome do Senhor Jesus. 

3. Esta comunhão que os santos têm com Cristo não os torna de modo 
algum participantes da substância de sua divindade, nem iguais a Cristo em 

qualquer sentido; afirmar uma ou outra coisa é ímpio e blasfemo. A comunhão 

que os santos mantêm entre si não destrói nem de modo algum enfraquece o 

título ou domínio que cada homem tenha sobre os seus bens e posses. 

 

CAPÍTULO 27: DOS SACRAMENTOS 

1. Os sacramentos são santos sinais e selos do pacto da graça, 

imediatamente instituídos por Deus para representar Cristo e seus benefícios, 

e confirmar o nosso interesse nele, bem como fazer uma diferença visível entre 
os que pertencem à Igreja e o restante do mundo, e solenemente comprometê-

los no serviço de Deus em Cristo, segundo a sua Palavra. 

2. Há em cada sacramento uma relação espiritual ou uma união 
sacramental entre o sinal e a coisa significada; por isso, os nomes e efeitos de 

um são atribuídos ao outro. 

3. A graça revelada nos sacramentos, ou por meio deles, quando 
devidamente usados, não é conferida por qualquer poder neles existente; nem 

a eficácia de uma sacramento depende da piedade ou da intenção de quem o 

administra, mas da obra do Espírito e da palavra da instituição, a qual, 

juntamente com o preceito que autoriza o seu uso, contém uma promessa de 
benefício aos que dignamente o recebem. 

4. Há apenas dois sacramentos ordenados por Cristo, nosso Senhor, no 

Evangelho: O Batismo e a Ceia do Senhor, nenhum dos quais pode ser 
administrado senão por um ministro da Palavra, legalmente ordenado. 

5. Os sacramentos do Antigo Testamento, quanto às coisas espirituais por 

eles significadas e representadas, eram, em substância, os mesmos que os do 

Novo Testamento. 

 

CAPÍTULO 28: DO BATISMO 
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1. O batismo é um sacramento do Novo Testamento, instituído por Jesus 

Cristo, não só para solenemente admitir na Igreja visível a pessoa batizada 

mas também para servir-lhe de sinal e selo do pacto da graça, de sua união 
com Cristo, da sua regeneração, da remissão dos pecados e também da sua 

consagração a Deus, por meio de Jesus Cristo, a fim de andar em novidade de 

vida. Este sacramento, segundo a ordenação do próprio Cristo, há de 

continuar em sua Igreja até ao final do mundo. 

2. O elemento exterior, usado neste sacramento é a água, com a qual a 

pessoa é batizada em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, por um 

ministro do Evangelho, legalmente ordenado. 

3. Não é necessário imergir o candidato na água, mas o batismo é 

corretamente administrado derramando-se ou aspergindo-se água sobre a 

pessoa. 

4. Não só os que de fato professam a sua fé em Cristo e obediência a ele, 

mas também os filhos de pais crentes (ainda que só um deles o seja) devem ser 

batizados. 

5. Posto que seja grande pecado menosprezar ou negligenciar esta 

ordenança, contudo a graça e a salvação não se acham tão inseparavelmente 

ligadas a ela, que sem ela uma pessoa não possa ser regenerada e salva, ou 
que todos os que são batizados sejam indubitavelmente regenerados. 

6. A eficácia do batismo não se limita ao momento em que é administrado; 

contudo, pelo devido uso desta ordenança, a graça prometida é não somente 

oferecida, mas realmente manifestada e conferida pelo Espírito Santo àqueles 
a quem ela pertence (adultos ou crianças), segundo o conselho da própria 

vontade de Deus em seu tempo determinado. 

7. O sacramento do batismo deve ser administrado uma só vez a uma 
mesma pessoa. 

 

CAPÍTULO 29: DA CEIA DO SENHOR 

1. Na noite em que foi traído, nosso Senhor Jesus instituiu o sacramento de 
seu corpo e de seu sangue, chamado Ceia do Senhor, para ser observado em 

sua igreja até o fim do mundo, para ser uma lembrança perpétua do sacrifício 

que em sua morte ele fez de si mesmo; para selar, aos verdadeiros crentes, 

todos os benefícios provenientes desse sacrifício para o seu nutrimento 

espiritual e crescimento nele, e seu compromisso de cumprir todos os seus 
deveres para com ele, e ser um vínculo e penhor de sua comunhão com ele e 

uns com os outros, como membros de seu corpo místico.  

2. Neste sacramento, Cristo não é oferecido a seu Pai, nem de modo algum 
se faz um sacrifício real para remissão de pecados dos vivos ou dos mortos, 

mas apenas se faz uma comemoração daquela única oferenda que ele fez de si 

mesmo na cruz, uma vez por todas, e, por meio dela, uma oblação espiritual 

de todo o louvor possível a Deus; assim, o chamado sacrifício papal da missa, 
como é chamado, é sobremodo ofensivo ao único sacrifício de Cristo, o qual é a 

única propiciação por todos os pecados dos eleitos. 

3. Nesta ordenança, o Senhor Jesus constituiu os seus ministros para 
declarar ao povo a sua palavra de instituição, orar, abençoar os elementos, 

pão e vinho, e assim separá-los do uso comum para um uso sagrado; para 

tomar e partir o pão, tomar o cálice, dele participando também, e dar ambos 
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os elementos aos comungantes, e tão somente aos que se acharem presentes 

na congregação. 

4. A missa particular ou recepção do sacramento por um só sacerdote ou 
por uma só pessoa, bem como a negação do cálice ao povo, a adoração dos 

elementos, a elevação ou procissão para serem adorados, e a sua conservação 

para qualquer pretenso uso religioso, são coisas contrárias à natureza deste 
sacramento e à instituição de Cristo. 

5. Os elementos exteriores deste sacramento, devidamente consagrados ao 

uso ordenado por Cristo, têm tal relação com o Cristo crucificado, que, 
verdadeiramente, embora só num sentido sacramental, são às vezes chamados 

pelos nomes das coisas que representam, a saber, o corpo e o sangue de 

Cristo; se bem que, em substância e natureza, conservam-se verdadeira e 

somente pão e vinho, como eram antes. 

6. A doutrina geralmente chamada transubstanciação, que ensina a 

mudança da substância do pão e do vinho na substância do corpo e do sangue 

de Cristo, mediante a consagração por um sacerdote ou por qualquer outro 
meio é algo repugnante não só à vista das Escrituras, mas também ao senso 

comum e à razão; destrói a natureza do sacramento e tem sido a causa de 

muitas superstições e até de grosseira idolatria. 

7. Os que comungam dignamente, participando exteriormente dos 
elementos visíveis deste sacramento, também recebem intimamente, pela fé, o 

Cristo crucificado, e todos os benefícios de sua morte, e deles se alimentam, 

não carnal ou corporalmente, mas real, verdadeira e espiritualmente; não 

estando o corpo e o sangue de Cristo, corporal ou carnalmente nos elementos, 
pão e vinho, nem com eles ou sob eles, mas estão, espiritual e realmente, 

presentes à fé dos crentes nessa ordenança, como estão os próprios elementos 

em relação a seus sentidos corporais. 

8. Ainda que os ignorantes e os ímpios recebam os elementos visíveis deste 
sacramento, todavia não recebem a coisa por eles significada, mas pela sua 

indigna participação tornam-se réus do corpo e do sangue do Senhor, para 

sua própria condenação. Portanto, todos estes, como são indignos de gozar 

comunhão com o Senhor, são também indignos da sua mesa e não podem, 
sem grande pecado contra Cristo, participar destes santos mistérios nem a 

eles ser admitidos, enquanto permanecerem nesse estado. 

 

CAPÍTULO 30: DAS CENSURAS ECLESIÁSTICAS 

1. O Senhor Jesus, como Rei e Cabeça da sua Igreja, nela instituiu um 

governo nas mãos dos oficiais dela; governo distinto da magistratura civil. 

2. A esses oficiais estão entregues as chaves do Reino do Céu. Em virtude 
disso, eles têm, respectivamente, o poder de reter ou de cancelar pecados; de 

fechar este reino a impenitentes, tanto pela Palavra quanto pelas censuras; de 

abri-lo aos pecadores penitentes, pelo ministério do Evangelho e pela 

absolvição das censuras, quando as circunstâncias o exigirem. 

3. As censuras eclesiásticas são necessárias para chamar e ganhar (para 
Cristo) os irmãos transgressores, a fim de impedir que outros pratiquem 

ofensas semelhantes, para lançar fora o velho fermento que poderia corromper 

a massa inteira, para vindicar a honra de Cristo e a santa profissão do 
Evangelho, e para evitar a ira de Deus, a qual, com justiça, poderia cair sobre 
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a Igreja, se ela permitisse que o pacto divino e seus elos fossem profanados 

por ofensores notórios e obstinados.  

4. Para a melhor obtenção destes fins, os oficiais da igreja devem proceder 
dentro da seguinte ordem, segundo a natureza do crime e demérito da pessoa: 

repreensão, suspensão do sacramento da Ceia do Senhor por algum tempo e 

exclusão da Igreja. 

 

CAPÍTULO 31: DOS SÍNODOS E CONCÍLIOS 

1. Para melhor governo e maior edificação da Igreja, deverá haver as 

assembléias chamadas sínodos ou concílios. Em virtude do seu cargo e do 
poder que Cristo lhes deu para edificação e não para destruição, cabe aos 

pastores e aos outros presbíteros das igrejas particulares criar tais 

assembléias e reunir-se nelas quantas vezes julgarem útil para o bem da 

Igreja. 

2. Aos sínodos e concílios compete decidir, ministerialmente, controvérsias 
quanto à fé e aos casos de consciência; determinar regras e disposições para a 

melhor direção do culto público de Deus e governo de sua Igreja; receber 

queixas em casos de má administração e com autoridade decidi-las. Os seus 
decretos e decisões, sendo consoantes com a Palavra de Deus, devem ser 

recebidos com reverência e submissão, não só pela sintonia com a Palavra, 

mas também pela autoridade através da qual são feitos, visto que essa 

autoridade é uma ordenação de Deus, designada para isso em sua Palavra.  

3. Todos os sínodos e concílios, desde os tempos dos apóstolos, quer gerais 

quer particulares podem errar, e muitos têm errado; eles, portanto, não devem 

constituir regra de fé e prática, mas podem ser usados como auxílio em uma e 
outra coisa. 

4. Os sínodos e concílios não devem discutir coisa alguma que não seja 

eclesiástica; não devem imiscuir-se nos negócios civis do estado, a não ser por 
humilde petição em casos extraordinários, ou por conselhos, em satisfação de 

consciência, se o magistrado civil os convidar a fazê-lo. 

 

CAPÍTULO 32: DO ESTADO DO HOMEM DEPOIS DA MORTE E DA 

RESSURREIÇÃO DOS MORTOS 

1. Os corpos dos homens, depois da morte, voltam ao pó e vêem a 

corrupção; mas as suas almas (que nem morrem nem dormem), possuindo 

uma substância imortal, voltam imediatamente para Deus, que as deu. As 

almas dos justos, sendo então aperfeiçoadas em santidade, são recebidas no 
mais alto dos céus onde contemplam a face de Deus em luz e glória, esperando 

a plena redenção de seus corpos; e as almas dos ímpios são lançadas no 

inferno, onde permanecerão em tormentos e em trevas espessas, reservadas 

para o juízo do grande dia. Além destes dois lugares destinados às almas 
separadas de seus respectivos corpos, as Escrituras não reconhecem nenhum 

outro lugar. 

2. No último dia, os que estiverem vivos não morrerão, mas serão 
transformados; todos os mortos serão ressuscitados com os seus próprios 
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corpos, e não outros, embora com qualidades diferentes, e se unirão 

novamente às suas almas, para sempre. 

3. Os corpos dos injustos serão, pelo poder de Cristo, ressuscitados para a 
desonra; os corpos dos justos serão, pelo seu Espírito, ressuscitados para a 

honra e para serem semelhantes ao próprio corpo glorioso de Cristo. 

 

CAPÍTULO 33: DO JUÍZO FINAL 

1. Deus já determinou um dia no qual, com justiça, há de julgar o mundo 

por meio de Jesus Cristo a quem, pelo Pai, foram dados o poder e o juízo. 

Nesse dia não somente serão julgados os anjos apóstatas, mas igualmente 
todas as pessoas que tiverem vivido sobre a terra comparecerão ante o 

tribunal de Cristo, a fim de darem conta de seus pensamentos, palavras e 

feitos, e receberem o galardão segundo o que tiverem feito, o bem ou o mal, 

por meio do corpo.  

2. O fim que Deus tem em vista determinando esse dia é manifestar a sua 

glória – a glória de sua misericórdia na eterna salvação dos eleitos, e a glória 

da sua justiça na condenação dos réprobos, que são perversos e 

desobedientes. Os justos irão, então, para a vida eterna, e receberão aquela 

plenitude de alegria e refrigério procedentes da presença do Senhor; mas os 

ímpios, que não conhecem a Deus nem obedecem ao Evangelho de Jesus 

Cristo, serão lançados nos eternos tormentos e punidos com a destruição 

eterna, longe da presença do Senhor e da glória de seu poder. 

3. Assim como Cristo, para afastar os homens do pecado e para maior 

consolação dos justos nas suas adversidades, quer que estejamos firmemente 

convencidos de que haverá um dia de juízo, assim também quer que esse dia 

não seja conhecido dos homens, a fim de que eles se despojem de toda a 

confiança carnal, sejam sempre vigilantes, não sabendo a que hora virá o 

Senhor, e estejam prontos a dizer: “Vem logo, Senhor Jesus!” Amém. 

 

*** 
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CONFISSÃO BATISTA DE NEW HAMPSHIRE 

 

(1833) 

 

DECLARAÇÃO DE FÉ 

 

I. DAS ESCRITURAS 

Cremos que a Bíblia Sagrada foi escrita por homens divinamente 

inspirados, e é um tesouro perfeito de instrução celestial; que tem Deus por 
seu autor, salvação por sua finalidade, e verdade sem qualquer mistura de 

erro em seu conteúdo; que ela revela os princípios pelos quais Deus nos 

julgará; e, portanto, é e permanecerá até o fim do mundo, o verdadeiro centro 

de união cristã, sendo o padrão supremo pelo qual toda conduta, e todos 

credos e opiniões humanas devem ser julgados.  

 

II. DO VERDADEIRO DEUS  

Cremos que há um, e somente um, Deus vivo e verdadeiro, um Espírito 

infinito, inteligente, cujo nome é JEOVÁ, o Criador e Supremo Senhor do céu e 
da terra; inexprimivelmente glorioso em santidade, e digno de toda honra, 

confiança e amor possíveis; que na unidade da Divindade há três pessoas, o 

Pai, o Filho e o Espírito Santo; iguais em toda perfeição divina e executando 

distintos ofícios em harmonia na grande obra da redenção. 

 

III. DA QUEDA DO HOMEM  

Cremos que o homem foi criado em santidade, sob a lei de seu Criador; mas 

por voluntária transgressão caiu de tal estado santo e feliz; em consequência 

disso toda a humanidade é agora pecadora, não por coação, mas por escolha; 
sendo por natureza totalmente carente da santidade exigida pela lei de Deus, 

inclinado de fato para o mal; e portanto sob justa condenação à eterna ruína, 

sem defesa nem desculpa.  

 

IV. DO CAMINHO DA SALVAÇÃO  

Cremos que a salvação dos pecadores é inteiramente pela graça, através do 

ofício mediador do Filho de Deus; que pela designação do Pai, livremente levou 

sobre si nossa natureza, ainda que sem pecado; honrou a divina lei por sua 

obediência pessoal, e por sua morte fez plena expiação por nossos pecados; 
que tendo ressuscitado da morte, está agora entronizado no céu; e unindo em 

sua maravilhosa pessoa a mais afável compaixão com as perfeições divinas, 
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está de todo modo qualificado para ser um Salvador apropriado, 

misericordioso e todo suficiente. 

 

V. DA JUSTIFICAÇÃO 

Cremos que a grande bênção do evangelho que Cristo assegura aos que 

nele creem é a justificação; que a justificação inclui o perdão do pecado e a 

promessa de vida eterna baseada nos princípios de justiça; que ela é 
concedida, não em consideração de quaisquer obras de justiça que tenhamos 

praticado, mas somente através da fé no sangue do Redentor; por virtude de 

tal fé sua justiça perfeita é livremente imputada a nós por Deus; que ela nos 

traz a um mui abençoado estado de paz e favor para com Deus, e assegura 

qualquer outra bênção necessária agora e na eternidade. 

 

VI. DA LIVRE SALVAÇÃO  

Cremos que as bênçãos da salvação são livremente dadas a todos pelo 

evangelho; que é dever imediato de todos aceitá-las pela fé cordial, penitente e 
obediente; e que nada impede a salvação do maior pecador do mundo, mas 

apenas sua depravação inerente e rejeição voluntária do evangelho; que tal 

rejeição envolve-o em grave condenação.  

 

VII. DA GRAÇA NA REGENERAÇÃO 

Cremos que, para serem salvos, os pecadores precisam ser regenerados, ou 

nascer de novo; que a regeneração consiste em conceder uma santa disposição 

à mente; que ela é efetuada de modo acima de nossa compreensão pelo poder 

do Espírito Santo, relacionado com a verdade divina, para assegurar a nossa 
obediência voluntária ao evangelho; e que sua evidência apropriada aparece 

nos santos frutos do arrependimento, na fé e na novidade de vida. 

 

VIII. DO ARREPENDIMENTO E FÉ 

Cremos que arrependimento e fé são deveres sagrados, e também graças 
inseparáveis, trabalhadas em nossas almas pelo regenerador Espírito de Deus; 

por meio do qual sendo profundamente convencidos de nossa culpa, de nosso 

perigo, de nosso desamparo, e do caminho da salvação por Cristo, voltamos a 

Deus com genuína contrição, confissão e súplica por misericórdia; recebendo 
ao mesmo tempo de coração o Senhor Jesus Cristo como nosso Profeta, 

Sacerdote e Rei, e somente nele confiando como o único e todo suficiente 

Salvador. 

 

 

IX. DO PROPÓSITO DA GRAÇA DE DEUS 
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Cremos que a eleição é o eterno propósito de Deus, de acordo com a qual 

ele graciosamente regenera, santifica e salva os pecadores; que, sendo 

perfeitamente coerente, com a livre agência do homem, compreende todos os 
meios relacionados com o fim; que é a mais gloriosa demonstração da bondade 

soberana de Deus, que é infinitamente livre, sábio, santo e imutável; que ela 

exclui totalmente o orgulho, e promovem humildade, amor, oração, louvor, 

confiança em Deus, e ativa imitação de sua livre misericórdia; que encoraja o 
uso dos meios ao mais alto grau; que pode ser confirmada por seus efeitos em 

todos os que verdadeiramente creem no evangelho; que é o fundamento da 

segurança cristã; e que para que se confirme em relação a nós exige e merece 

a máxima diligência. 

 

X. DA SANTIFICAÇÃO  

Cremos que a santificação é o processo pelo qual, conforme a vontade de 

Deus, tornamo-nos participantes de sua santidade; que é uma obra 

progressiva; que teve início na regeneração; e que é levada a efeito no coração 
dos cristãos pela presença e pelo poder do Espírito Santo, o Aferidor e 

Consolador, no uso contínuo dos meios designados – especialmente a Palavra 

de Deus, autoexame, auto-sacrifício, vigilância e oração.  

 

 

XI. DA PERSEVERANÇA DOS SANTOS 

Cremos que somente os que são verdadeiros crentes perseveram até o fim; 

que sua ligação a Cristo é a grande marca que os distingue dos que professam 

a fé superficialmente; que uma Providência especial vigia a batalha que 

travam; e eles são guardados pelo poder de Deus através da fé para a 
salvação. 

 

XII. DA HARMONIA DA LEI E DO EVANGELHO  

Cremos que a Lei de Deus é a regra eterna e imutável de seu governo moral; 
que ela é santa, justa, e boa; e que a incapacidade que as Escrituras atribuem 

aos homens caídos de cumprir os seus preceitos procede inteiramente do amor 

que eles têm ao pecado; livrá-los disso e restaurá-los através de um Mediador 

a uma sincera obediência à santa Lei, é um grande fim do Evangelho e dos 

meios de graça relacionados com o estabelecimento da igreja visível.  

 

 

XIII. DE UMA IGREJA DO EVANGELHO 

Cremos que uma igreja de Cristo visível é uma congregação de crentes 

batizados, associados por aliança na fé e na comunhão do evangelho; 
observando as ordenanças de Cristo; governado por suas leis, e exercendo os 
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dons, direitos e privilégios neles investidos pela sua Palavra; que os seus 

únicos oficiais bíblicos sãos os bispos, pastores e diáconos, cujas 

qualificações, direitos e deveres estão definidos nas epístolas a Timóteo e a 
Tito.  

 

XIV. DO BATISMO E DA CEIA DO SENHOR  

Cremos que o batismo cristão é a imersão em água de um crente, em nome 
do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para demonstrar, em um símbolo solene e 

belo, nossa fé no Salvador crucificado, sepultado e ressurreto, com seu efeito 

em nossa morte para o pecado e ressurreição para uma nova vida; que é um 

pré-requisito para a relação com a Igreja, e para a Ceia do Senhor, na qual os 

membros da Igreja, pelo uso sagrado do pão e do vinho, devem comemorar 
juntos o amor que levou Cristo à morte, sempre precedida de solene auto-

exame. 

 

XV. DO SÁBADO CRISTÃO 

Cremos que o primeiro dia da semana é o Dia do Senhor, ou o Sábado 

Cristão; e deve ser guardado como sagrado para propósitos religiosos, com 

uma abstinência de todo trabalho secular e de recreações pecaminosas; com a 

observância devota de todos os meios de graça, tanto privados como públicos, 

e com a preparação para aquele descanso que resta para o povo de Deus. 

 

XVI. DO GOVERNO CIVIL 

Cremos que o governo civil é divinamente designado para os interesses e 

para a boa ordem da sociedade humana e que se deve orar pelos magistrados, 
conscientemente honrados e obedecidos, exceto somente nas coisas em que se 

opõem à vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o único Senhor da 

consciência e o Príncipe dos reis da terra. 

 

XVII. DOS JUSTOS E DOS ÍMPIOS 

Cremos que há uma radical e essencial diferença entre o justo e o ímpio; 

que somente os que pela fé são justificados no nome do Senhor Jesus, e 

santificados pelo Espírito de nosso Deus, são verdadeiramente justos em sua 

avaliação, enquanto aqueles que permanecem em impenitência e 
incredulidade são ímpios à vista dele e estão sob a maldição; e essa distinção 

persiste entre os homens tanto na morte como depois dela. 

 

XVIII. DO MUNDO POR VIR 

Cremos que o fim do mundo está-se aproximando, que no último dia Cristo 
descerá do céu e ressuscitará os mortos da sepultura para a retribuição final, 

que uma solene separação então terá lugar, que o ímpio será sentenciado ao 
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castigo eterno e o justo, à felicidade eterna, e que esse julgamento determinará 

para sempre o estado final dos homens no céu ou no inferno, com base nos 

princípios de justiça. 

 

 

*** 
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A Declaração de Chicago sobre a Inerrância da Bíblia 

 

Prefácio 

 

 

A autoridade das Escrituras é um tema-chave para a igreja cristã, tanto 
desta como de qualquer outra época. Aqueles que professam fé em Jesus 

Cristo como Senhor e Salvador são chamados a demonstrar a realidade de seu 

discipulado cristão mediante obediência humilde e fiel à Palavra escrita de 
Deus. Afastar-se das Escrituras, tanto em questões de fé quanto de conduta, é 

deslealdade para com nosso Mestre. Para que haja uma compreensão plena e 

uma confissão correta da autoridade das Sagradas Escrituras é essencial um 

reconhecimento da sua total veracidade e confiabilidade. 

A Declaração a seguir afirma sob nova forma essa inerrância das 

Escrituras, esclarecendo nosso entendimento a respeito dela e advertindo 

contra sua negação. Estamos convencidos de que negá-la é ignorar o 
testemunho dado por Jesus Cristo e pelo Espírito Santo e rejeitar aquela 

submissão às alegações da própria Palavra de Deus, submissão esta que 

caracteriza a verdadeira fé cristã. Entendemos que é nosso dever nesta hora 

fazer esta afirmação diante dos atuais desvios da verdade da inerrância entre 

nossos irmãos em Cristo e diante do entendimento errôneo que esta doutrina 
tem tido no mundo em geral. 

Esta Declaração consiste de três partes: uma Declaração Resumida, Artigos 

de Afirmação e Negação e uma Explanação. Preparou-se a Declaração durante 
uma consulta de três dias de duração, realizada em Chicago, nos Estados 

Unidos. Aqueles que subscreveram a Declaração Resumida e os Artigos 

desejam expressar suas próprias convicções quanto à inerrância das 

Escrituras e estimular e desafiar uns aos outros e a todos os cristãos a uma 
compreensão e entendimento cada vez maiores desta doutrina. Reconhecemos 

as limitações de um documento preparado numa conferência rápida e 

intensiva e não propomos que esta Declaração receba o valor de um credo. 

Regozijamo-nos, no entanto, com o aprofundamento de nossas próprias 

convicções através dos debates que tivemos juntos e oramos para que esta 
Declaração que assinamos seja usada para a glória de nosso Deus com vistas 

a uma nova reforma da igreja no que tange à sua fé, vida e missão. 

Apresentamos esta Declaração não num espírito de contenda, mas de 
humildade e amor, que, com a graça de Deus, pretendemos manter em 

qualquer diálogo que, no futuro, surja daquilo que dissemos. Reconhecemos, 

com satisfação, que muitos que negam a inerrância das Escrituras não 

apresentam em suas crenças e comportamento as consequências dessa 

negação, e estamos conscientes de que nós, que confessamos essa doutrina, 
frequentemente a negamos em nossas vidas, por deixarmos de colocar nossos 

pensamentos e orações, tradições e costumes, em verdadeira sujeição à 

Palavra divina. 

Qualquer pessoa que veja razões, à luz das Escrituras, para fazer emendas 
às afirmações desta Declaração sobre as próprias Escrituras (sob cuja 

autoridade infalível estamos, enquanto falamos), é convidada a fazê-lo. Não 

alegamos nenhuma infalibilidade pessoal para o testemunho que damos e 
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seremos gratos por qualquer ajuda que nos possibilite fortalecer esse 

testemunho acerca da Palavra de Deus.  

 

UMA BREVE DECLARAÇÃO 

1. Deus, sendo ele próprio a Verdade e falando somente a verdade, inspirou 
as Sagradas Escrituras a fim de, desse modo, revelar-se à humanidade 

perdida, através de Jesus Cristo, como Criador e Senhor, Redentor e Juiz. As 

Escrituras Sagradas são o testemunho de Deus sobre si mesmo. 

2. As Sagradas Escrituras, sendo a própria Palavra de Deus, escritas por 
homens preparados e supervisionados por seu Espírito, possuem autoridade 

divina infalível em todos os assuntos que abordam: devem ser cridas, como 

mandamento divino, em tudo o que determinam; aceitas, como penhor divino, 

em tudo que prometem. 

3. O Espírito Santo, seu divino Autor, ao mesmo tempo no-las confirma 

através de seu testemunho interior e abre nossas mentes para compreender 

seu significado. 

4. Tendo sido na sua totalidade e verbalmente dadas por Deus, as 

Escrituras não possuem erro ou falha em tudo o que ensinam, quer naquilo 

que afirmam a respeito dos atos de Deus na criação e dos acontecimentos da 
história mundial, quer no testemunho que dão sobre a graça salvadora de 

Deus na vida das pessoas. 

5. A autoridade das Escrituras fica inevitavelmente prejudicada, caso essa 
inerrância divina absoluta seja de alguma forma limitada ou desconsiderada, 

ou caso dependa de um ponto de vista acerca da verdade que seja contrário ao 

próprio ponto de vista da Bíblia; e tais desvios provocam sérias perdas tanto 

para o indivíduo quanto para a igreja.  

 

 

ARTIGOS DE AFIRMAÇÃO E NEGAÇÃO 

 

ARTIGO I 

Afirmamos que as Sagradas Escrituras devem ser recebidas como a Palavra 

oficial de Deus. 

Negamos que a autoridade das Escrituras provenha da Igreja, da tradição 
ou de qualquer outra fonte humana. 

 

 

 

ARTIGO II 

Afirmamos que as Sagradas Escrituras são a suprema norma escrita, pela 
qual Deus compele a consciência, e que a autoridade da Igreja está 

subordinada à das Escrituras.  
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Negamos que os credos, concílios ou declarações doutrinárias da Igreja 

tenham uma autoridade igual ou maior do que a autoridade da Bíblia. 

 

ARTIGO III 

Afirmamos que a Palavra escrita é, em sua totalidade, revelação dada por 

Deus. 

Negamos que a Bíblia seja um mero testemunho a respeito da revelação, ou 
que somente se torne revelação mediante encontro, ou que dependa das 

reações dos homens para ter validade. 

 

ARTIGO IV 

 Afirmamos que Deus, que fez a humanidade à sua imagem, utilizou a 

linguagem como um meio de revelação. 

Negamos que a linguagem humana seja limitada pela nossa condição de 
sermos criaturas, a tal ponto que se apresente imprópria como veículo de 

revelação divina. Negamos ainda mais que a corrupção, através do pecado, da 

cultura e linguagem humanas tenha impedido a obra divina de inspiração. 

 

ARTIGO V 

Afirmamos que a revelação de Deus dentro das Sagradas Escrituras foi 

progressiva.  

Negamos que revelações posteriores, que podem completar revelações mais 
antigas, tenham alguma vez corrigido ou contradito tais revelações. Negamos 

ainda mais que qualquer revelação normativa tenha sido dada desde o término 

dos escritos do Novo Testamento. 

 

ARTIGO VI 

Afirmamos que a totalidade das Escrituras e todas as suas partes, 

chegando às próprias palavras do original, foram dadas por inspiração divina.  

Negamos que se possa corretamente falar de inspiração das Escrituras, 
alcançando-se o todo mas não as partes, ou algumas partes mas não o todo. 

 

ARTIGO VII 

Afirmamos que a inspiração foi a obra em que Deus, por seu Espírito, 

através de escritores humanos, nos deu sua Palavra. A origem das Escrituras 

é divina. O modo como se deu a inspiração permanece em grande parte um 

mistério para nós.  

Negamos que se possa reduzir a inspiração à capacidade intuitiva do 

homem, ou a qualquer tipo de níveis superiores de consciência. 
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ARTIGO VIII 

Afirmamos que Deus, em sua obra de inspiração, empregou as diferentes 

personalidades e estilos literários dos escritores que ele escolheu e preparou. 

Negamos que Deus, ao fazer esses escritores usarem as próprias palavras 

que ele escolheu, tenha anulado suas personalidades. 

 

ARTIGO IX 

Afirmamos que a inspiração, embora não outorgando onisciência, garantiu 

uma expressão verdadeira e fidedigna em todas as questões sobre as quais os 

autores bíblicos foram levados a falar e a escrever. 

Negamos que a finitude ou a condição caída desses escritores tenha, direta 
ou indiretamente, introduzido distorção ou falsidade na Palavra de Deus. 

 

ARTIGO X 

Afirmamos que, a rigor, a inspiração diz respeito somente ao texto 

autográfico das Escrituras, o qual, pela providência de Deus, pode-se 
determinar com grande exatidão a partir de manuscritos disponíveis. 

Afirmamos ainda mais que as cópias e traduções das Escrituras são a Palavra 

de Deus na medida em que fielmente representam o original.  

Negamos que qualquer aspecto essencial da fé cristã seja afetado pela falta 
dos autógrafos. Negamos ainda mais que essa falta torne inválida ou 

irrelevante a afirmação da inerrância da Bíblia. 

 

ARTIGO XI 

Afirmamos que as Escrituras, tendo sido dadas por inspiração divina, são 

infalíveis, de modo que, longe de nos desorientar, são verdadeiras e confiáveis 

em todas as questões de que tratam. 

Negamos que seja possível a Bíblia ser, ao mesmo tempo, infalível e errônea 
em suas afirmações. Infalibilidade e inerrância podem ser distinguidas, mas 

não separadas. 

 

ARTIGO XII 

Afirmamos que, em sua totalidade, as Escrituras são inerrantes, estando 

isentas de toda falsidade, fraude ou engano. 

Negamos que a infalibilidade e a inerrância da Bíblia estejam limitadas a 
assuntos espirituais, religiosos ou redentores, não alcançando afirmações de 

natureza histórica e científica. Negamos ainda mais que hipóteses científicas 

acerca da história da terra possam ser corretamente empregadas para 
desmentir o ensino das Escrituras a respeito da criação e do dilúvio.  
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ARTIGO XIII 

Afirmamos a propriedade do uso de inerrância como termo teológico 

referente à total veracidade das Escrituras.  

Negamos que seja correto avaliar as Escrituras de acordo com padrões de 

verdade e erro estranhos ao uso ou propósito da Bíblia. Negamos ainda mais 

que a inerrância seja contestada por fenômenos bíblicos, tais como uma falta 
de precisão técnica contemporânea, irregularidades de gramática ou de 

ortografia, descrições da natureza feitas com base em observação, referência a 

falsidades, uso de hipérbole e números arredondados, disposição do material 

por assuntos, diferentes seleções de material em relatos paralelos ou uso de 

citações livres. 

 

ARTIGO XIV 

Afirmamos a unidade e a coerência interna das Escrituras.  

Negamos que alegados erros e discrepâncias que ainda não tenham sido 
solucionados invalidem as declarações da Bíblia quanto à verdade. 

 

ARTIGO XV 

Afirmamos que a doutrina da inerrância está alicerçada no ensino da Bíblia 

acerca da inspiração. 

Negamos que o ensino de Jesus acerca das Escrituras possa ser 
desconsiderado sob o argumento de adaptação ou de qualquer limitação 

natural decorrente de sua humanidade. 

 

 

ARTIGO XVI 

Afirmamos que a doutrina da inerrância tem sido parte integrante da fé da 
Igreja ao longo de sua história. 

Negamos que a inerrância seja uma doutrina inventada pelo protestantismo 

escolástico ou que seja uma posição defendida como reação contra a alta 
crítica negativa. 

 

ARTIGO XVII 

Afirmamos que o Espírito Santo dá testemunho acerca das Escrituras, 

assegurando aos crentes a veracidade da Palavra de Deus escrita.  

Negamos que esse testemunho do Espírito Santo atue isoladamente  das 
Escrituras ou em oposição a elas. 

 

ARTIGO XVIII 
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Afirmamos que o texto das Escrituras deve ser interpretado mediante 

exegese histórico-gramatical, levando em conta suas formas e recursos 

literários, e que as Escrituras devem interpretar as Escrituras. 

Negamos a legitimidade de qualquer abordagem do texto ou de busca de 

fontes por trás do texto que conduzam a um revigoramento, desistorização ou 

minimização de seu ensino, ou a uma rejeição de suas afirmações quanto à 
autoria. 

 

ARTIGO XIX 

Afirmamos que uma confissão da autoridade, infalibilidade e inerrância 
plenas das Escrituras é vital para uma correta compreensão da totalidade da 

fé cristã. Afirmamos ainda mais que tal confissão deve conduzir a uma 

conformidade cada vez maior à imagem de Cristo.  

Negamos que tal confissão seja necessária para a salvação. Contudo, 
negamos ainda mais que se possa rejeitar a inerrância sem graves 

consequências, quer para o indivíduo, quer para a Igreja. 

 

Notas 

1. Essas confissões luteranas podem ser encontradas em Philip Schaff, The 

Creeds of Christendom, 3 vols. (Grand Rapids: Baker, reimpressão da edição 

de 1931), 3:3-73, 93-180. 

2. Não incluí a frase “desceu ao inferno”, porque não é confirmada nas 
versões mais antigas do Credo Apostólico e por causa das dificuldades 

doutrinárias associadas com ela (Veja a discussão acessando a página do 

Credo Apostólico no blog Sola Scriptura do nosso ministério: 
http://www.defencionemevangelium.com.br, na sessão Confissões/Credos). 

3. A frase “e do Filho” foi acrescentada depois do Concílio de 

Constantinopla em 381, mas é normalmente incluída no texto do Credo de 
Nicéia usado pelas igrejas católicas e protestantes hoje. A frase não aparece no 

texto usado pelas igrejas ortodoxas. A frase “Deus de Deus” não estava na 

versão de 381 mas somente na de 325 e é normalmente incluída hoje. 
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SOBRE O AUTOR – UMA BREVE BIOGRAFIA 
 

Maique de Souza Borges nasceu aos 14 de novembro de 1992 no Estado 

da Bahia — Brasil, mudou-se para o Distrito Federal pouco antes de 

completar 11 anos de idade, onde vive até hoje. No início, quando criança, 

frequentava a Igreja Católica, mas, aos 16 anos de idade é convertido ao 

Cristianismo Protestante. A partir de então começou a aprofundar-se nos 

estudos teológicos, quando, fortemente influenciado 

pelo seu amigo de infância — Samuel Magalhães —, 

aderiu fortemente aos dogmas da reforma. Estando 

convicto de que este é o verdadeiro cristianismo, ele 

tem pregado incessantemente o Evangelho Bíblico 

por todos os púlpitos pelos quais tem passado. 

 

 

+ Mais na Internet: SolaScripturaBRASIL.blogspot.com 

 

 


