IGREJA EVANGÉLICA CRISTO VIVE
RUA PROF. JOSÉ LEITE E OITICICA, 250 – BROOKLIN – SÃO PAULO - CEP 04705-080
TEL.: + 11 5561 4405 – FAX: + 11 5094 0989
e-mail: igreja@cristovive.com.br
www.cristovive.com.br

ESTUDO BÍBLICO
TEMA: QUAL É A VERDADE BÍBLICA?

TEXTO: Jo 8:32 - “e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará”

PENSAMENTO: Somos todos predestinados? Ou temos livre arbítrio? A discussão
vem sendo alimentada, há séculos, desde Santo Agostinho e sendo enfatizado
por João Calvino (Graça) para quem a soberania de Deus é total,
predeterminando tudo quanto acontece. O Arminianismo (legalismo) opõe-se à
Graça de Deus, enfatizando o livre arbítrio, a responsabilidade do homem quanto
à salvação e negando que todas as coisas tenham sido predeteminadas desde a
eternidade.
LEGALISMO

A GRAÇA DE DEUS

1.LIVRE ARBÍTRIO

1.DEPRAVAÇÃO TOTAL DO HOMEM

a) Ainda que a natureza humana tenha sido afetada
pelo pecado, na queda do homem, este não perdeu
toda a sua capacidade de escolher a Deus.
Is 55:1-7, Jo 3:16-22, Jo 12:32, Jo 17:21

a) Devido à queda do homem o pecador é incapaz de ser
alvo já que está morto, cego e surdo para as coisas de
Deus.
Ef 2:1, Rm 3:10-12

b) Deus capacita o pecador a fim de que, por sua
própria vontade, se arrependa e creia.
Jo 1:12, Jo 5:40

b) O coração do homem é enganoso e perverso. Sua vontade não é livre pois está escravisado ao pecado
Sl 51:5, Jr 13:23

c) Cada pecador tem livre arbítrio e o seu destino é
determinado por ele.
Mt 25:41,46

c) O homem não quer, não pode escolher o bem ou rechaçar o mal.
1a. Co 2:14

d) O pecador pode cooperar com o Espírito Santo e
ser salvo ou resistir e perder-se para sempre.
Rm 14:10

d) Deus toma a iniciativa dando o dom da fé fazendo o
homem ressuscitar espiritualmente.
Ef 2:8

e) O pecador necessita da ajuda do Espírito Santo e
e só é regenerado depois que ele crê.
Is 55:7

e) O Espírito Santo sela e regenera, dá vida e dá uma nova
criação.
Tt 3:5

f) A fé é o dom do pecador para Deus. E a sua contribuição para a salvação.
At 16:30,31

f) A fé é um dom outorgado por Deus para a salvação do
pecador.
Gl 3:23
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LEGALISMO

A GRAÇA DE DEUS

2. ELEIÇÃO CONDICIONAL

2. ELEIÇÃO INCONDICIONAL

a) Deus previu quem aceitaria a salvação e predestinou os salvos.
Dt 30:19

a) Deus escolheu alguns para salvação antes da fundação do mundo por sua vontade soberana.
Ef 1:4

b) Deus escolheu somente aqueles que Ele de
antemão viu que creriam por sua vontade.
Jo 8:24

b) A eleição não está baseada no conhecimento prévio
de uma resposta ou ato de obediência por parte do
pecador. Jo 6:65, Rm 9:16

c)As futuras obras dos salvos determinam a sua
eleição. Tg 2:17

C) A eleição não está determinada ou condicionada por
virtude alguma ou obras dos homens.
Ef 2:9, 2a Tm 1:9

d) A fé que Deus viu no homem, na qual se baseou
eleição, não foi dada pelo Espírito Santo mas é da
vontade do próprio homem. 1a. Pe 1:2

d) Aquele a quem Deus elegeu por sua soberania
é movido pelo Espírito Santo .
At 13:48

e) Pertence ao homem a prerrogativa de quem há de
crer e quem há de ser escolhido para a salvação.
A causa da salvação é decisão do pecador. Ap 22:17

e) A causa fundamental da salvação é a eleição do pecador por parte de Deus
2a. Ts 2:13

3. SACRIFÍCIO DE CRISTO POR TODO O MUNDO

3. SACRIFÍCIO DE CRISTO PELOS ESCOLHIDOS

a) O sacrifício de Cristo torna possível a qualquer
pessoa salvar-se mas não assegura a salvação
eterna a ninguém. 1a Tm 2:4

a) Cristo foi sacrificado para redimir o seu povo e Ele
abriu a porta somente para os eleitos.
Jo 17:6,9

b) A redenção de Cristo é eficaz se o homem a
aceitar. 2a Pe 3:9

b) O dom da fé é dado pelo Espírito a todos pelos quais
Cristo morreu garantindo a salvação eterna. Jd 1:24

4. O ESPÍRITO SANTO PODE SER RESISTIDO
EFICAZMENTE

4. O ESPÍRITO NÃO PODE SER RESISTIDO

a) O chamado do Espírito Santo pode ser resistido já que o homem é livre.O Espírito não pode regenerar o pecador se este não quiser. O livre arbítrio limita o Espírito Santo. Lc 18:23

a) O Espírito Santo chama os eleitos e a Graça de Deus é
infalível, convence o pecador, converte-o, dá-lhe vida
e santifica-o.
1a. Co 1:30

b) O Espírito Santo só pode trazer a Cristo aqueles
que lhe permitem. A Graça não é irresitível, pode ser
frustada. Ef. 4:30, 1a. Ts 5:19

b) O Espírito Santo atrai o eleito e o salva porque não está
limitado à vontade do homem. A Graça é irresitível, sempre redunda na salvação dos escolhidos. Cl 2:13

5. A SALVAÇÃO SE PERDE
a) Os salvos podem perder a sua salvação por um
pecado ou por não perseverar na Igreja. Só quem
perseverar até ao fim será salvo.
Hb 6:6

Página 11 de 23

5. A SALVAÇÃO NÃO SE PERDE
a) Todos os escolhidos por Deus, redimidos e que
receberam o Espírito Santo são salvos eternamente e
perseveram até o fim. Hb 10:39
Se o processo da salvação é obra de Deus, o homem
1a. Co.5:5

Rev. B0514

IGREJA EVANGÉLICA CRISTO VIVE
RUA PROF. JOSÉ LEITE E OITICICA, 250 – BROOKLIN – SÃO PAULO - CEP 04705-080
TEL.: + 11 5561 4405 – FAX: + 11 5094 0989
e-mail: igreja@cristovive.com.br
www.cristovive.com.br

PALAVRA FINAL:
A salvação é efetuada pela Onipotência e Soberania de Deus. Na
manifestação triúnica do Unico Deus, o Pai escolheu um povo pelo qual seu Filho morreu e
o Espírito Santo o conduz para que receba a fé e se arrependa. A eleição, a redenção e a
regeneração é obra de Deus e é unicamene por Graça. Portanto, Deus, e não o homem,
determina quem são os que recebem o dom da salvação.
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ESTUDO BÍBLICO
TEMA: AS DUAS FASES DO CRESCIMENTO ESPIRITUAL
TEXTO: 2ª. Pe 3:18 “ antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso
Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia
Eterno”.

PENSAMENTO: A igreja de Jesus, por falta de revelação, tem servido ao Cristo da
carne, que veio no cumprimento da lei com seus mandamentos, cerimônias,
abluções, sacrifiícios, deixando assim, de viver o Novo Pacto do Cristo
ressuscitado com suas promessas e bênçãos eternas.

1. “ANTES CRESCEI NA GRAÇA” – ser formado nela, reconhecendo a posição
em Cristo: segurança, santidade, herança

a) 2ª Co 8:9 – “pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo..”
b) Ef 2:6 – “nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais...”
c) Cl 1:13 – “nos libertou do império das trevas...”
d) Hb 10:14 – “nos aperfeiçoou para sempre (salvos, sempre salvos)
e) 1ª Pe 1:23 – nos fez nascer de semente incorruptível (somos iguais a Ele)
f) Jd 24 – nos guarda de tropeços para nos apresentar com exultação e imaculados diante
da presença de Deus.
g) Temos garantia de que a salvação é eterna – Is 35:8 / Is 46:4 / Jo 3:16 / Jo 8:35 / Jo
10:28 / Rm 8:38,39 / 1ª Co 5:5 / Ef 4:30 / Fp 1:6 / Cl 3:4 / 2ª. Tm 1:12 / 1ª. Jo 5:18
2. “E NO CONHECIMENTO DE NOSSO SENHOR E SALVADOR JESUS CRISTO” –
Cl 2:2,3
2.1 A PREEXISTÊNCIA DE CRISTO
a) Jo 6:42 – “ E diziam: Não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o
pai e a mãe? Como pois, agora diz: desci do céu?
b) Jo 6:62 – “ Que será, pois, se virdes o Filho do homem subir para o lugar onde
primeiro estava?”
c)Jo 3:13 – Subiu ao céu Aquele que de lá desceu
d) Jo 8:56-58 – Ainda não tens cinquenta anos, e viste a Abraão?
e) Jo 17:5 – “com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo”
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