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AULA - EBD - 20/06/2021
O verdadeiro pentecostalismo

Tema: Aquele que crer e for batizado será salvo - Sinergismo, Monergismo, Pelagianismo,
Semipelagianismo, Calvinismo, Arminianismo (remonstrância), Sínodo de Dort, Supralapsarianismo,
Infralapsarianismo
Texto base: Marcos 16:16

Contexto

1. O processo de salvação (as formas de soteriologia) é algo que há muito tempo é discutido;
2. Existem diversas formas de pensar como Deus salva;
3. Existem diversas formas de pensar como o Espírito Santo opera;

Tópicos

1. Até onde vai a ação de Deus na salvação?
2. Até onde vai a ação do Espírito Santo na salvação?
3. Até onde vai a ação do homem na salvação?
4. Sinergismo:

a. É a teoria dentro da teologia cristã que afirma que o homem tem algum grau de
participação na recepção da salvação;

b. O homem é portanto responsável pela sua crença ou descrença através do uso de seu
próprio livre arbítrio (inato ou provido pela graça);

c. Os pais da igreja grega dos primeiros séculos do cristianismo e muitos dos teólogos
católicos medievais eram sinergistas. Philip Melanchthon, companheiro de Martinho Lutero
na Reforma Protestante, era sinergista, embora o próprio Lutero não fosse;

d. Um texto que apoia essa idéia é Tiago 4:8;
5. Monergismo:

a. É o contrário do sinergismo;
b. No monergismo o Espírito Santo atua e trabalho sozinho no convencimento e no processo

de salvação;
c. Não há participação do homem no processo de salvação, sempre é Deus operando;
d. No sinergismo a graça é resistível e no no monergismo é irresistível;
e. Podemos usar como exemplo João Calvino como monergista e Jacó Armínio como

sinergista;
f. Um texto que apoia essa idéia é 1 Pedro 1:3;

6. Pelagianismo:
a. Criado por Pelágio da Bretanha (350/423 EC - 73 anos);
b. Foi um monge ascético (refreamento dos prazeres mundanos para aumentar a

espiritualidade), nascido provavelmente na Britânia;
c. O homem não herda o pecado original e seus efeitos, podendo ter uma vida moral e

aceitar a Cristo sem sofrer a ação da graça de Deus;
d. O homem pode viver uma vida sem pecado por si só, dizendo não sem a ação de Deus;
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e. O homem tem a total capacidade de decidir se vai ser salvo ou não ao crer em Jesus
sem intervenção divina alguma;

f. Foi refutado e considerado herege por Agostinho de Hipona (354/430 EC - 75 anos);
g. Um texto contrário à esta idéia é Romanos 5:12;

7. Semipelagianismo:
a. Apesar do pelagianismo ser refutado pela igreja, o ensino não desapareceu por completo

e existe até os dias de hoje;
b. A tentativa de conciliar os ensinos de Agostinho e Pelágio é chamado de

semipelagianismo;
c. A doutrina semipelagiana não nega o pecado original e seu efeito como o Pelagianismo,

afirmando a pecaminosidade universal;
d. A vontade do homem não está totalmente depravada como ensina Agostinho, mas sim

parcialmente depravada, ou seja, apenas enfraquecida;
e. O homem com a capacidade de decidir enfraquecidamente ainda pode cooperar com a

graça;
f. A regeneração portanto é o resultado da cooperação entre a vontade do homem e a graça

de Deus;
g. Seria como dizer popularmente que nós damos o primeiro passo e Deus faz o restante;
h. João Cassiano (360/435 EC - 75 anos) foi um monge e um dos pais do deserto que se

posicionou na história como um dos maiores defensores do semipelagianismo (às vezes
chamado de Cassianismo), discordando de Agostinho;

i. No Sínodo de Orange em 529 EC o semipelagianismo foi condenado oficialmente como
sendo uma heresia;

j. Um texto contrário à esta idéia é Efésios 2:1-8;
8. Calvinismo:

a. A principal forma de cosmovisão (visão de mundo) cristã na época da Reforma Protestante
no século XVI;

b. O calvinismo não foi fundado pelo francês João Calvino (1509/1564 EC - 54 anos), mas
sim por seus discípulos;

c. Sua principal obra é "Instituições da religião cristã";
d. Calvino falou sobre eleição, mas muito pouco, em sua obra (cerca de 100 páginas de um

total de 1072 páginas). Tendo foco em outros pontos importantes para a vida cristã:
i. Livro I: O Conhecimento de Deus, o Criador: o duplo conhecimento de Deus, as

Escrituras, a Trindade, a criação e a providência.
ii. Livro II: O Conhecimento de Deus, o Redentor: a queda e a corrupção humana, a

Lei, o Antigo e o Novo Testamento, Cristo o Mediador – sua pessoa (profeta,
sacerdote, rei) e sua obra  (expiação).

iii. Livro III: A Maneira Como Recebemos a Graça de Cristo, Seus Benefícios e Efeitos:
fé e regeneração, arrependimento, vida cristã, justificação, predestinação,
ressurreição final.

iv. Livro IV: Os Meios Externos Pelos Quais Deus nos Convida Para a Sociedade de
Cristo: a igreja, os sacramentos, o governo civil.

e. Ele costumava pregar sobre o Novo Testamento aos domingos e sobre o Velho
Testamento durante a semana;
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f. Seus sermões eram anotados taquigraficamente (escrever rapidamente enquanto o outro
fala) por um grupo de leais refugiados franceses. A série Corpus Reformatorum (conjunto
de pregações de reformadores clássicos) contém 872 sermões de João Calvino;

g. Agostinho de Hipona já ensinava o que João Calvino ensinava, mas Calvino expandiu e
consolidou sua visão de mundo na época da Reforma Protestante, de modo que era
comum que todos fossem "calvinistas" em essência;

h. João Calvino foi solicitado para enviar missionários protestantes ao Brasil (Rio de Janeiro)
em 1557 EC à pedido de Nicolas Durand de Villegagnon:

i. Esses missionários franceses que Calvino envia são chamados de huguenotes;
i. O tradutor da Bíblia para o português, João Ferreira de Almeida (1628 EC), um português

educado na Holanda, era calvinista;
j. Para Calvino toda a obra da salvação era feita exclusivamente pelo Espírito Santo, sem

participação alguma do homem - ser salvo é um decreto divino imutável;
k. No Calvinismo o homem não perde a salvação, uma vez que é um decreto imutável;
l. E se a pessoa vive uma vida depravada é porque não foi eleita e consequentemente não

foi salva;
m. A evangelização é um meio do Espírito Santo chamar os seus eleitos;

9. Arminianismo:
a. Jacó Armínio (1560/1609 EC - 49 anos) nasceu na Holanda e foi um grande pastor em

Amsterdã e um grande professor da Universidade de Leiden;
b. Embora na época em que Armínio estudava Calvino já havia falecido, ele aprendeu toda a

doutrina calvinista da época, pois era a normalidade do pensamento e fé reformada (mas
não de todos);

c. Armínio teve dificuldade com a visão calvinista em alguns pontos específicos, como a
eleição e o processo de salvação (soteriologia), mas concordava em muitos outros
pontos;

d. Armínio nunca escreveu um livro sistematizando sua teologia, mas apenas alguns
tratados;

e. Os seguidores de Jacó Armínio não eram chamados de arminianos inicialmente, mas sim
de contestadores (remonstrantes), pois não estavam seguindo a homens, mas contestando
uma posição até então "oficial";

f. Seria similar aos termos anabatistas (nome técnico) e irmãos suíços (nome que eles
gostavam de serem chamados);

g. Os arminianos creem na chamada “graça preveniente”, que é uma preparação feita pelo
Espírito Santo para nós "aceitarmos a Jesus" como nosso salvador;

h. A graça preveniente também mostra a ação do Espírito Santo, mas de outra perspectiva,
como um trabalho progressivo na vida do ser humano;

i. Seria popularmente explicado como Deus fazendo toda a obra e você apenas
completando com o "aceitar a Jesus";

j. A evangelização é um meio do Espírito Santo dar a oportunidade exclusivamente
naquele momento de chamar os que o querem aceitar;
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10. Sínodo de Dort (Dort, Dordt ou Dordrecht):
a. Entenda o sínodo como uma reunião, uma assembléia ou um concílio para tratar de

algum assunto em especial;
b. O Sínodo de Dort foi um sínodo internacional, com a presença de diversos teólogos e

ministros de oito países;
c. Foi executada em Dordrecht, na Holanda, de 1618 EC a 1619 EC pela Igreja Reformada

Holandesa;
d. O objetivo era o de regular uma séria controvérsia nas Igrejas Holandesas iniciada pela

ascensão do arminianismo;
e. A primeira reunião do sínodo foi em 13 de novembro de 1618 EC e a última (154ª) foi em 9

de maio de 1619 EC;
f. O nome "Dort" era um nome usado em inglês para a cidade holandesa de Dordrecht;
g. O sínodo decidiu pela rejeição das ideias arminianas, estabelecendo a doutrina

reformada (calvinista) em cinco pontos:
i. Depravação total
ii. Eleição incondicional
iii. Expiação limitada
iv. Vocação eficaz (ou graça irresistível)
v. Perseverança dos santos

h. Estas doutrinas, descritas no documento final chamado Cânones de Dort, são também
conhecidas como os Cinco Pontos do Calvinismo;

i. Esses cinco pontos do calvinismo são representados pela flor holandesa, a Tulipa, devido
suas siglas em inglês representarem os cinco pontos definidos em Dort:

j. Os seguidores de armínio que contestaram esses pontos do calvinismo foram chamados
de remonstrantes (contestadores), pois ser arminiano ou calvinista era ser seguidor de
homens;
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11. Supralapsarianismo:
a. Dentro da idéia de lapsarianismo temos dois pensamentos, o Supralapsariano e o

Infralapsariano;
b. Lapso em latim significa queda;
c. A idéia supralapsariana é de que os decretos de Deus para a salvação ou perdição foram

definidos antes da queda do homem;
d. Os supralapsarianos creem na dupla-predestinação, ou seja, na eleição de pessoas a

serem salvas e outras não salvas;
12. Infralapsarianismo:

a. A idéia infralapsariana é de que os decretos de Deus para a salvação foram definidos
após a queda do homem;

b. A idéia é de que antes da queda não precisava de um decreto para este fim;
c. Os infralapsarianos creem na predestinação apenas para a salvação, ou seja, na eleição

de pessoas a serem salvas, pois já estão todos caídos;
d. Seria o mesmo que dizer que o homem vai pro inferno por sua responsabilidade, mas se é

salvo é pela graça de Deus;
13. Conclusão:

a. A teologia também é uma ciência cheia de conexões, onde ao mexer em um ponto acaba
impactando em um ou mais outros pontos;

b. No século XVI ninguém se polarizava como luterano, calvinista ou arminiano, pois isso
soava como ser um seguidor de homens;

c. Se polarizar a ponto de excluir pessoas da salvação porque possuem pontos de vista
diferentes em algum assunto da teologia, como o Calvinismo e Arminianismo, é imaturo;

d. Não há uma resposta definitiva para o processo de salvação em Cristo, caso contrário não
haveria debates sobre o assunto até hoje;

e. Alguns creem que a melhor forma (não a única) de explicar o processo de salvação é o
luteranismo, outros vão dizer que o calvinismo está mais próximo do todo e outros vão
dizer que o arminianismo é a melhor forma de entender este processo;

f. A fé não foi sistematizada em Dort, apenas alguns pontos foram debatidos e definidos,
terminando com pessoas que concordaram, outros que discordaram e alguns
dissidentes (concordaram e depois voltaram atrás);
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g. Não há solução para um debate como este e caso alguém te pressione a respeito (pedindo
uma polarização) é melhor responder que você ainda quer ser seu amigo;

h. Arminianos e calvinistas creem na fé pela graça, mas divergem apenas em seu
funcionamento ou impacto no ser humano;

i. Para resolver esse problema precisaríamos entender a mente de Deus para ver como isso
funciona, algo impossível (Romanos 11:33-35);

j. John Wesley era arminiano e George whitefield era calvinista, porém eram grandes
amigos, pregadores e evangelizadores do século XVIII;

k. No final, mesmo sem entender, vamos todos continuar estudando a Bíblia, orando e
pregando para a salvação;

l. Geralmente oramos como calvinistas (pedindo para Deus salvar o pecador) e pregamos
como arminianos (convidando pessoas para aceitarem a Jesus);
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