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SOTERIOLOGIA - 2
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SOBRE A DOUTRINA DA SALVAÇÃO

A doutrina da salvação, na maioria das igrejas e centros de crença existentes hoje, é
nebulosa ou, nos casos piores, contraditória. A confusão que existe sobre esta doutrina é
tremenda. Tal confusão pode vir por ela tratar muitos tópicos em uma ordem que as vezes é
difícil de seguir. Mesmo que o assunto contém aspetos que são impossíveis de entender por
completo, convém um estudo sobre este vasto assunto que quase todos os livros da Bíblia
tratam. O termo teológico deste assunto é soteriologia. Essa doutrina abrange as doutrinas
da reprovação, a eleição, a providência, a regeneração, a conversão, a justificação e a
santificação entre outras. Também envolve a necessidade de pregação, de arrependimento e
de fé. Inclui até as boas obras e a perseverança dos santos. A salvação não é uma doutrina
fácil de entender pelo homem. É uma atividade divina em que participam as três pessoas da
trindade agindo no homem. Por ela tratar da obra de Deus que resulta no eterno bem do
homem para a glória de Deus somos incentivados a avançar neste assunto com temor e
oração para entendê-la na forma que é do agrado de Deus.
Que Deus nos guie com entendimento espiritual pelas maravilhas da Sua Palavra no
decorrer deste estudo e que Deus nos traz à convicção verdadeira, e, pela Palavra de Deus,
nos dá um conhecimento individual de Jesus Cristo (Efés. 1:17-23).
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O DESÍGNIO DA SALVAÇÃO

Pela eternidade passada e pela eternidade futura Deus deseja receber toda a glória de
tudo que Ele faz (Êx. 34:14; Isa 42:8; 48:11; Rom. 11:36; I Cor 10:31). Na realidade a
ninguém outro, senão a Deus o Todo Poderoso, é devido toda a glória nos céus e na terra. A
glória de Deus é a prática dos seres celestiais agora (Sal 103:20; Isa 6:1-3) e para todo o
sempre (Apoc 4:11; 5:12). Essa glória não vem de uma necessidade de Deus pois Ele não
necessita de nenhuma coisa (Atos 17:25) mas é simplesmente um desejo e direito particular
(I Cor 1:26-31; Efés. 2:8-10).
A obediência é abençoada gloriosamente pois ela glorifica Deus (Rom. 4:20,21). A
obediência desejada é entendida tanto antes do pecado (Gên. 2:16,17) quanto depois (Deut.
10:12,13). Pela obediência da Sua Palavra, Deus é glorificado. Essa observação contínua é o
dever de todo o homem (Ecl 12:13).
A desobediência da lei de Deus é pecado (I João 3:4; 5:17) e é o que provoca a
separação eterna da presença de Deus (Gên. 2:17; Rom. 6:23). O pecado é uma abominação
tamanha justamente por não intentar dar glória a Deus (Núm. 20:12,13; 27:14; Deut.
32:51). O pecado é iniqüidade a Deus e em nenhuma maneira glorioso.
Desde o começo da Sua operação com os homens, Deus requer uma obediência
explícita. Essa obediência desejada tem o fim de O glorificar. A maldição no jardim do Éden
(Gên. 3:14-19, 22-24) foi expressada por causa do homem não colocar o desejo de Deus em
primeiro lugar (Gên. 2:17; 3:6). A destruição da terra pela água nos dias de Noé (Gên. 6:5-7)
foi anunciada sobre todos os homens por eles servirem a carne e, nisso, não glorificaram a
Deus (Mat. 24:38). A história bíblica mostra o povo de Deus sendo castigado repetidas vezes,
um castigo que continua até hoje, por uma razão maior: adorar outros deuses (Jer 44:1-10).
A condição natural do homem é abominável diante de Deus justamente por ele não ter o
temor de Deus diante de seus olhos (Rom. 3:18). A condenação final do homem ímpio será
simplesmente por causa do homem não ter Deus nas suas cogitações (Sal 10:4), desprezar
toda a Sua repreensão (Próv. 1:30) e por não se arrependerem para dar glória a Deus (Apoc
16:9). Foi dado outro tanto de tormento e pranto à Babilônia por causas de glorificar a si
(Apoc 18:7). Deus nunca dará a glória devida a Ele a outro (Isa 42:8). Ao Deus da glória
(Atos 7:2), o Pai da glória (Efés. 1:17) é devida toda a glória para todo o sempre (Fil. 4:20; I
Tim 1:17).
Quando chegarmos ao assunto da salvação não podemos procurar de modificar o
desígnio eterno de Deus. Na doutrina da salvação Deus não está procurando dar uma glória
ao homem. Pela salvação tratar dos seres humanos e o estado eterno deles não quer dizer
que Deus não deseja receber a glória deste tratamento.
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A salvação tem o propósito de trazer glória eternamente a Deus, e, essa glória
na salvação, é por Jesus Cristo para todo o sempre (Rom. 16:27; II Cor 4:6; I Pedro
5:10). Pelo decorrer deste estudo entenderemos melhor como cada fase da salvação exalta
Cristo desde a eleição que foi feita em Cristo (Efés. 1:3,4) à santificação que traz os eleitos a
serem semelhantes a Cristo (I João 3:2). Cristo é a semente incorruptível pela qual os salvos
são gerados de novo (I Pedro 1:23-25). Cristo é o caminho sem o qual ninguém vai a Deus
(João 14:6). Cristo é a verdade em qual o pecador deve crer para ser salvo (João 3:35,36). É
a imagem de Cristo a qual os salvos são transformados (Rom. 8:29) e por Cristo os salvos
são conservados (Judas 1). Os frutos de justiça, são por Jesus Cristo, e, por isso, para a
glória e louvor de Deus (Fil. 1:11). Não existe uma operação sequer na salvação que não
glorifica Deus pelo Filho unigênito. Não deve ser segredo, tanto na realização da salvação
quanto na condenação dos pecadores, Deus é, e sempre será, eternamente glorificado por
Cristo (João 5:23; 12:48; II Cor 2:15,16; Fil. 2:5-11).
Existem muitos erros nas crenças de muitas igrejas e crentes já neste ponto inicial
sobre o propósito da salvação. Muitos querem colocar as bênçãos que o homem recebe pela
salvação como sendo os objetivos divinos na salvação. Mesmo que é uma verdade que a
criação nova feita na salvação é maior e mais gloriosa do que a primeira criação relatada em
Gênesis; mesmo que é verdade que a salvação é de uma condenação horrível; mesmo que é
verdade que pela obra de Cristo na salvação Satanás é vencido e, mesmo que pela salvação
moradas celestiais estão sendo feitas no céu, todas estas verdades são resultados da
salvação e não as causas dela. Muitos confundem o eterno lar, o fruto do Espírito Santo, a
vida cristã diante do mundo ou a igreja cheia de alegria como os desígnios da salvação. Mas,
o estado final da salvação não deve ser confuso com o objetivo dela, nem os efeitos com as
causas. Deus não tem propósito de dar a sua glória ao outro, inanimado, animado ou
mesmo um salvo, mas, somente a Ele (Isa 42:8). Como em tudo demais que Deus faz, a
salvação centra em Deus e em sua glória e não nos benefícios do homem. Os efeitos que a
salvação produz não são as causas da salvação ser programada por Deus.
Se, em nosso entendimento desta maravilhosa doutrina da salvação, a ênfase for
colocada em qualquer maneira nas bênçãos que o homem recebe e não na glória de Deus, o
nosso entendimento é falho neste respeito e devemos buscar as bênçãos de Deus para que
Ele nos endireita para adorarmos a Ele como Ele deseja, em espírito e em verdade (João
4:24).
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A CAUSA DA SALVAÇÃO (EF 3.1-6)
3.1.

Deus (Apoc 1:8)

A salvação começa com Deus, e isso, “antes da fundação do mundo” (Efés. 1:3,4; II
Tess 2:13; Apoc 13:8). Por causa de não existir no princípio um homem sequer, junto com a
sua vontade, nem o ministério dos anjos ou a pregação da Palavra de Deus - a salvação
começou com o que era no princípio: Deus (Gên. 1:1). Deus é o Alfa e o Ômega, o princípio e
o fim (Apoc 1:8, 11). Deus é a primeira causa de tudo, um conceito reservado para o divino
(Rom. 11:36). Por quê? “Ó Pai, porque assim te aprouve.” (Luc 10:21).
Entendendo a situação deplorável do homem (Gên. 6:5; Rom. 3:10-18) podemos
entender que a fé em Cristo é “obra de Deus” (João 6:29). É necessário lembrar-nos que o
assunto deste estudo é a salvação e não a condenação. Os condenados pela justiça santa de
Deus só podem culpar a sua própria cegueira espiritual e amor pelo pecado. Nunca podem
responsabilizar a Deus pela condenação (Ecl 7:29). Os salvos, de outra maneira, somente
têm Deus para louvar pela salvação (II Tess 2:13).

3.2.

O Bom Prazer da Sua Vontade (Efés. 1:11)

A vontade de Deus é a expressão do prazer de Deus. A vontade de Deus não pode ser
diferente da Sua natureza, portanto, ela é soberana (não influenciada pelas forças terceiras),
santa (pura, imaculada, inocente), poderosa (Ele pode desejar o que Ele deve) e imutável
(nada pode impedi-la ou muda-la).
É a Sua vontade que motiva as Suas ações (Efés. 1:11, “faz todas as coisas, segundo o
conselho da sua vontade”). Na esfera dos Deuses o verdadeiro Deus se destaca, pois,
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somente Ele faz “tudo o que lhe apraz” (Sal 115:3). O que foi criado, nos mares e em todos
os abismos, é atribuído a ser criado por que Deus quis (Sal 135:6, “tudo o que o SENHOR
quis, fez”). A eleição em Cristo que foi programada antes da fundação do mundo e a
predestinação para os Seus serem filhos de adoção por Jesus Cristo são tidos como sendo
“segundo o beneplácito de Sua vontade” (Efés. 1:4,5); “segundo o seu próprio propósito e
graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos” (II Tim 1:9). Tudo o
que é envolvido no assunto da salvação é “segundo a Sua vontade” (Tiago 1:18). Deve ser
notado que o amor e a graça de Deus fazem parte de Deus e conseqüentemente a salvação,
mas não serão tratados como causas da salvação em particular pois podem ser
considerados melhor num estudo detalhadamente sobre a própria vontade de Deus.
É lógico que seja a vontade de Deus uma causa da salvação pois a vontade de Deus é
uma parte essencial da sua natureza expressando-a e sendo tudo que Deus é. “Falhamos
em entender a origem de qualquer coisa quando não voltamos à vontade soberana de Deus”
(Pink, The Atonement, p. 22). Se Deus é antes de todas as coisas (Col. 1:17), a sua vontade
é também antes de tudo que existe e acontece. Aquele que sucede e é efetuado no mundo é
o que o SENHOR dos Exércitos pensou e determinou (Isa 14:24, “O SENHOR dos Exércitos
jurou, dizendo: Como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará”).
Muito além de a Sua vontade ser um tormento, é confortadora. Deus fazendo as Suas obras
conforme o bom prazer da Sua vontade conforta o santo na sua tribulação. O servo Jó
confiou na vontade de Deus na sua tristeza e foi confortado (Jó 23:13, “O que a Sua alma
quiser, isso fará”). A mesma vontade que nos salva é aquela que garanta-nos o
aperfeiçoamento da salvação até o memento que estamos na presença do Salvador no céu
(João 6:39,40). Tal conhecimento da vontade de Deus traz paz ao salvo.
Tudo que Cristo precisava fazer pessoalmente para efetuar a salvação foi em submisso
à vontade de Deus (Heb 10:7; Mat. 26:39). Tudo que os outros fizeram com Jesus durante o
Seu tempo na terra, sim, até a traição de Judas, o julgamento injusto e a crucificação
vergonhosa foi “pelo determinado conselho” de Deus (Atos 2:23). Ninguém fez mais nem
menos do que a completa vontade de Deus. Podemos não entender este ponto, mas a
verdade revelada pela Palavra de Deus pode ser maior que a nossa capacidade de entendela. Devemos acatá-la pela fé (Heb 11:1,6).
Mesmo que incluímos a vontade de Deus como parte da causa da salvação devemos
frisar que a vontade de Deus não é a própria condenação ou a salvação mas uma parte
íntegra de ambas. Há meios que Deus usa para efetuar a sua vontade e estes meios serão
tratados posteriormente.

3.3.

A Sua Presciência (I Pedro 1:2)

A palavra ‘presciência’ (em grego: prognosis, #4268. Usada somente em Atos 2:23 e I
Pedro 1:2) não é idêntica à palavra ‘conhecer’ (em grego: proginosko, # 4267. Usada em Atos
26:5; Rom. 8:29; 11:2; I Pedro 1:20 e II Pedro 3:17) mesmo que é relatada a ela. A palavra
‘presciência’ tem mais do que um mero conhecimento prévio de fatos embutido nela. É claro
que Deus conhece todas as coisas e todas as pessoas pois ele é onisciente. Todavia a palavra
‘presciência’ também tem um entendimento de preordenação ou uma preparação prévia
(Thayer’s Léxico. Citado em Simmons, p. 211, Inglês). A presciência de Deus não somente
conhece tudo, mas determina tudo em relação à salvação: O nascimento de Cristo (Gal 4:4),
a morte de Cristo pelas mãos injustas (Atos 2:23; 4:28), as pessoas a serem salvas (I Pedro
1:2, “os eleitos”), o envio da mensagem a estes (Atos 18:10) e a hora que crêem (Atos 13:48).
Tudo foi segunda a Sua ordenação explicita que, por sua vez, é segundo a Sua vontade que
é eterna (II Tess 2:13,14; Rom. 9:15,16). É nesse sentido de preordenação, que a salvação é
segundo a presciência de Deus.
Deus conhece os Seus intimamente com um amor especial e a palavra ‘presciência’
indica isso. A presciência que Deus tem do Seu próprio povo quer dizer Sua complacência
peculiar e graciosa para com Seu povo” (Comentário de Jamieson, Fausset, e Brown, citado
pelo Simmons, p. 241, Português). Por ter um amor especial, Deus age para com os Seus em
maneiras especiais (Deut. 7:7,8; Jer 31:3; Rom. 9:9-16; I João 4:19). No sentido de
preordenação, os eleitos são especialmente e intimamente amados antemão. É nessa
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