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Análise do Calvinismo
Será que você consegue responder essas perguntas:
a) Você crê em livre-arbítrio ou em predestinação?
b) Você crê que a graça de Deus é resistível ou irresistível?
c) Se Deus endureceu o coração de Faraó, como fica o livre-arbítrio?
d) Jesus morreu por todos os pecadores ou só pelos salvos?
e) Se Deus quer salvar a todos e muitos não o aceitam, então é possível
frustrar os planos de Deus?
São perguntas capciosas, muito usadas pelo calvinismo, com intuito de confundir os
arminianos. Por isso a relevância de uma breve análise do calvinismo.
Ponto 1 do Calvinismo: Depravação total - Todos os homens nascem
totalmente depravados, incapazes de se salvar ou de escolher o bem em
questões espirituais;
O arminianismo e o calvinismo concordam em quase tudo nesse ponto. Ambos
crêem que a salvação é pela graça e que só é possível pela ação do Espírito Santo.
Vamos às diferenças:
- O calvinista crê que Deus trabalha apenas nos corações dos predestinados/eleitos,
impondo-lhe a fé. Chamam isso de “economia divina”, ou seja, Deus não perde
tempo trabalhando na vida de quem Ele já sabe que não vai aceitar a salvação.
- O arminiano crê que o Espírito trabalha em todos os corações para convencer do
pecado e fazer brotar a fé. A fé é dom de Deus (Efésios 2:8) e nasce quando o
homem reconhece que precisa do perdão divino (livre-arbítrio). A Palavra diz
claramente que Deus não faz acepção de pessoas e quer que todos sejam salvos
(1Timóteo 2:4-6).
1Tm:2:4: Deus quer que todos os homens se salvem, e venham ao conhecimento
da verdade.
Se Deus quer que todos sejam salvos não faria sentido trabalhar apenas em alguns
corações. Além disso a Palavra diz que o Espírito trabalha para convencer o
mundo do pecado (Jo16.8), e não apenas algumas pessoas.
Nossa parte é aceitar ou rejeitar a obra do Espírito Santo. [1Cor:3:9: Porque nós
somos cooperadores de Deus;] Ele trabalha em todos os corações e se não fosse
pelo Espírito Santo ninguém creria em Jesus. [1Cor:12:3: Ninguém pode dizer que
Jesus é o SENHOR, senão pelo Espírito Santo.]
Se o homem não tivesse livre-arbítrio verso como esse ficam sem sentido:
Isaías 55:7 “Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus
pensamentos; volte-se ao Senhor, que se compadecerá dele; e para o nosso Deus,
porque é generoso em perdoar.”
LIVRE-AGÊNCIA: O livre-arbítrio refere-se a capacidade humana de aceitar ou
resistir à graça de Deus. Mas o ser - humano é dotado de liberdade para tomar
todo tipo de decisão no seu dia-a-dia. Essa capacidade chama-se livre-agência.
Quando Deus endureceu o coração de Faraó, Ele estava intervindo na livre-agência
de Faraó, mas não no livre-arbítrio. Ou seja, Deus pode intervir no coração das
pessoas fazendo-as mudar de idéia (normalmente em resposta à oração de
alguém), mas Deus não impõe a ninguém a salvação ou perdição (livre-arbítrio).
Um exemplo prático disso são os casos em que uma pessoa ora para Deus
transformar o coração de alguém que lhe em afrontado e Deus muda a pessoa.

http://confraria-pentecostal.blogspot.com/
Ponto 2 do Calvinismo: Eleição incondicional - Deus escolheu dentre todos
os seres humanos decaídos um grande número de pecadores por graça
pura, sem levar em conta qualquer mérito, obra ou fé prevista neles;
Fomos escolhidos (eleitos e predestinados) por Deus, pela Sua presciência.
1Pedro:1:2: Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito,
para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo: Graça e paz vos sejam
multiplicadas.
[Uma corrente do arminianismo defende que a eleição seja coletiva, e não
individual, mas não abordaremos isso aqui]
Rom:8:29: Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem
conformes à imagem de seu Filho.
Os arminianos crêem em predestinação? Claro que sim. A predestinação é uma
doutrina bíblica. Mas essa doutrina é diferente do que os calvinistas ensinam. O
calvinismo prega que Deus escolheu salvar apenas alguns. O arminianismo ensina
que Deus predestinou para salvação aqueles que Ele já sabia que iriam crer em
Jesus, conforme diz o versículo acima. Ou seja, os arminianos crêem em livrearbítrio e em predestinação, pois uma coisa não anula a outra.
TEXTOS USADOS PELOS CALVINISTAS:
Mt:20:16: muitos são chamados, mas poucos escolhidos.
Deus chama a muitos, mas poucos aceitam fazer parte dos escolhidos.
Jo:15:16: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei,
para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça; a fim de que tudo quanto
em meu nome pedirdes ao Pai ele vo-lo conceda.
Jesus falava com os 12 apóstolos. Ele os escolheu para uma missão muito nobre.
Jesus tinha muitos seguidores que continuaram fiéis e foram salvos.
Mas os 12 ele escolheu/separou para uma missão: liderar a Igreja Primitiva.
Esse verso não está falando de escolha para salvação e sim para um ministério.
Tg:2:5: Ouvi, meus amados irmãos: Porventura não escolheu Deus aos pobres
deste mundo para serem ricos na fé, e herdeiros do reino que prometeu aos que o
amam?
Esse verso fala da opção que Deus fez de pregar o evangelho primeiramente aos
pobres. Mas observe que há muitos ricos salvos no NT. Ou seja, esse verso não
está falando de escolha para salvação, mas da escolha de pregar primeiro aos
pobres.
Ponto 3 do Calvinismo: Expiação limitada - Jesus Cristo morreu na cruz
para pagar o preço do resgate somente dos eleitos;
Jo:3:16: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Jo:3:17: Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o
mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.
Não precisa falar mais nada. O calvinista diz que mundo não é o mundo todo. Ou
seja, contrariam a Bíblia claramente.
Ponto 4 do Calvinismo: Graça Irresistível - A Graça de Deus é irresistível
para os eleitos, isto é, o Espírito Santo acaba convencendo e infundindo a
fé salvadora neles;
Calvino prega que Deus impõe a fé a algumas pessoas eleitas. Se a conversão
ocorre na base da imposição então Deus é para Calvino o "grande ditador do
Universo". Se fosse assim, era melhor ter criado robôs do que humanos.
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Os calvinistas inventaram uma frase de efeito: "os arminianos crêem que a pessoa
pode frustrar o plano de Deus".
De forma alguma! Deus chama a todos, mesmo aqueles que Ele sabe que o
rejeitarão. Mas isso para que no dia do Juízo ninguém possa dizer que não teve
oportunidade de salvação. O plano de Deus é esse mesmo. Foi Deus que
soberanamente decidiu dar ao homem a liberdade de escolha.
A graça de Deus é resistível, isto é, podemos resistir à graça de Deus.
Há pessoas que foram curadas e visitadas pelo Espírito Santo e resistem durante
bom tempo a entregar-se ao Senhor. Mesmo na nossa caminhada com Cristo
muitas vezes resistimos à graça de Deus: quantas vezes Ele nos chama a orar e
nós resistimos? Quantas vezes nos chama para pregar o evangelho e nós
resistimos? E a Bíblia fala claramente que se pode resistir à graça salvadora:
Fil:1:28: E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é
indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus.
2Tm:3:8: Estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e
réprobos quanto à fé.
Se as pessoas não pudessem resistir à graça de Deus:
(1) todas as pessoas seriam salvas - pois o Espírito Santo quer a salvação de todos
e trabalha em TODOS para convencer do pecado;
(2) todos os crentes seriam maduros espiritualmente - pois o Espírito trabalha em
todos para que cresçam (mas alguns buscam mais e outro menos... veja que há
pessoas com 30 anos de fé que ainda são bebês espirituais);
Deus não deixa de ser soberano por dar ao ser humano a capacidade de escolha da
sua salvação. Esse verso mostra que a graça foi oferecida a todos, mas nem todos
a aceitam: Ti:2:11-12: Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo
salvação a todos os homens...
Ponto 5 do Calvinismo: Perseverança dos Santos - Todos os eleitos vão
perseverar na fé até o fim e chegar ao céu. Nenhum perderá a salvação.
Os calvinistas costumam dizer que você não perde salvação porque você não fez
nada para alcançá-la. Isso é mais uma frase de efeito. Nós cooperamos com Deus,
aceitando ou resistindo à graça.
Os calvinistas negam nossa participação, mas se a gente não participa, se o Espírito
Santo nos impõe a fé, então por que algumas pessoas demoram tanto para se
converter? Será que o Espírito prefere que um eleito passe a maior parte da vida no
pecado e se converta só no final da vida? Claro que não!
Isso ocorre porque existe uma participação humana de aceitar ou resistir à graça. É
por isso que muitos demoram pra converter-se e outros morrem sem fé. Os
calvinistas bem sabem que isso é uma realidade.
Mt 7.13: "Larga é a porta que leva a perdição e estreito o caminho da salvação"
Esse verso só tem sentido se o homem possuir livre-arbítrio.
Concluo que se o homem pode aceitar a graça em dado momento da vida, ele pode
rejeitá-la em outro momento. Quando falamos em perda de salvação não cremos
que qualquer pecado faz a pessoa perder a salvação, nem que a pessoa que ficou
um tempo “desanimada espiritualmente” perdeu a salvação... Isso só acontece
quando a pessoa descrê (ou seja, voltar a viver em pecado como se Deus não
existisse, rejeita completamente a graça de Deus em sua vida – perde a fé).
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1Tm:1:19-20: Conservando a fé, e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando,
fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais
entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar.
1Tm:5:15: Porque já algumas se desviaram, indo após Satanás.
Quem se desvia fica num estado pior que antes de se converter!!
2Pd:2:20: Porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo
conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas
e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro.
Demas era cooperador de Paulo e se desviou completamente:
Col:4:14: Saúda-vos Lucas, o médico amado, e DEMAS.
Fil:1:24: Marcos, Aristarco, DEMAS e Lucas, meus cooperadores.
2Tm:4:10: Porque DEMAS me desamparou, amando o presente século, e foi para
Tessalônica.
A Bíblia mostra que é possível não perseverar até o fim:
Ap:2:10: Sê fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida.
Heb:10:38: Mas o justo viverá da fé; E, SE ELE RECUAR, a minha alma não tem
prazer nele.
Col:1:23: SE PERMANECERDES fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da
esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que
há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro.
Heb:3:12: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e
infiel, para SE APARTAR do Deus vivo.
IMPORTANTE: Algumas pessoas acham que a cada pecado perdem a salvação e
quando pedem perdão recuperam a salvação. Não é assim que funciona. Fosse
assim Deus teria uma borracha no céu para apagar o nome da pessoa do Livro da
Vida a todo instante.
Desde que nos convertemos somos morada do Espírito Santo. Quando pecamos Ele
se entristece (Ef 4.30), e trabalha para que nos arrependamos. (1Jo 2.1)
Mas o Espírito continua morando em nós mesmo quando pecamos. A Bíblia diz que
o Espírito Santo é o penhor na nossa salvação (Ef 1.13,14). É possível apagá-lo de
nossa vida, mas isso só acontece se deixarmos a fé voltando à velha vida de
pecado. Por isso a advertência: 1Tes:5:19: Não extingais o Espírito.
Embora não percamos a salvação a cada pecado cometido, é possível perdê-la e ter
o nome riscado do Livro da Vida:
Ex:32:32: Agora, pois, perdoa o seu pecado, se não, risca-me, peço-te, do teu
livro, que tens escrito. Então disse o SENHOR a Moisés: Aquele que pecar contra
mim, a este riscarei do meu livro.
Sl:69:28: Sejam riscados do livro dos vivos, e não sejam inscritos com os justos.
Ap:3:5: O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma
riscarei o seu nome do livro da vida; e confessarei o seu nome diante de meu Pai e
diante dos seus anjos.

