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Amados leitores,
primeiramente quero dizer que amo meus irmãos calvinistas. Mas me entristeço quando
vejo alguns desses irmãos falando coisas equivocadas sobre o arminianismo.
Segue abaixo alguns posts que extrai de um Blog Calvinista, ao qual procurei responder
com amor e respeito.
http://divinitatisdoctor.blogspot.com/

O Calvinismo defende a libertinagem?
SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2008

Alguns tem acusado os calvinistas de serem libertinos, eles vão negar, mas é essa a
implicação do discurso arminiano acerca do que é o calvinismo.
"O calvinismo defende que alguém pode ser salvo e permanecer na prática do
pecado"

MENTIRA DESLAVADA!!!!
Isso demonstra duas coisas, ignorância acerca do que é o calvinismo, ou
desonestidade teológica.
Nenhum calvinista em sã consciência defende esse disparate, antes o calvinismo
insiste que aqueles que antes eram inimigos de Deus e não tinham prazer em
obedecer a sua Lei, após a regeneração operada unicamente pelo Espírito Santo, são
reconciliados com Deus e passam a "ter seu prazer na Lei do Senhor e nela meditam
dia e noite", e guardam a Palavra de Deus no coração para não pecar conta Ele.

Concordo que afirmar isso é pesado, pois o calvinismo (na teoria) não defende a
libertinagem. Mas a implicação lógica do calvinismo é que um eleito pode vir a pecar
obstinadamente por muito tempo e continuar salvo. Basta verificar que na história da
igreja há calvinistas que defenderam coisas como o etnocentrismo europeu (veja meu
post sobre heresias calvinistas).

O Que é um cristão salvo?
Depende:


Para um ARMINIANO um cristão salvo é uma pessoa que respondeu aos
insistentes apelos do pregador ao fim da mensagem, - "quem quer vir a frente
e aceitar Jesus?", "quem quer receber Jesus como Senhor e Salvador?", "quem
vai ser a primeira pessoa a entregar a vida a Jesus hoje?", vocês já devem ter
visto isso acontecer em alguma igreja por aí. Então para um arminiano basta a
pessoa ter respondido ao seu apelo que já pode ser considerado um salvo.



Para um CALVINISTA um cristão salvo é uma pessoa pela qual Cristo deu seu
sangue na cruz, é uma pessoa que mediante a pregação do Evangelho ouve a
voz do Salvador e vai a Ele de forma que não foi a persuasão humana que o
levou a Cristo, mas o chamado eficaz do Espírito Santo que o vivificou
espiritualmente, capacitando-o a ouvir a voz do Bom Pastor.

Por isso vemos arminianos defendendo que cristãos salvos podem perder a salvação,
e realmente se seguirmos sua linha de raciocínio acerca do que é um CRISTÃO SALVO

http://confraria-pentecostal.blogspot.com/
para um arminiano a salvação pode ser perdida, simplesmente porque a sua definição
de Cristão Salvo difere da definição bíblica de Cristão salvo. Vejam se não é isso que
eles pregam.

Aquilo que se diz aqui não tem qualquer relação com o que o arminianismo prega. A
definição de salvação dentro do arminianismo é exatamente a mesma que foi exposta
como calvinista, pois ambos concordam nesse ponto.
É bom lembrar que Jacob Armínio viveu séculos antes de Charles Finney inventar o
método de levantar a mão e vir à frente (apelo). E é preciso entender que o
arminianismo também é herdeiro da Reforma.
Esse post demonstra duas coisas, ou desconhecimento ou desonestidade teológica. Não
quero que essa minha frase soe pesada, pois respeito o autor do referido Blog, mas não
pude deixar de observar tamanha incoerência.

Uma oração com “Livre-arbítrio”!!!
QUINTA-FEIRA, 17 DE JULHO DE 2008

Senhor, te agradeço por ter enviado teu Filho para possibilitar a minha salvação, mas
muito mais louvado seja eu, porque fiz uso do meu “Livre-arbítrio” e vou para o céu,
não sou como os outros que escolhem ir para o inferno, sou melhor de que todos os
outros pecadores porque usando o meu “Livre-arbítrio” fiz melhor escolha, te
agradeço porque deveria estar escrito “que me amaste porque te amei primeiro”
(sic). Louvados e Glorificados sejam nossos nomes, porque se eu não quisesse não
poderias me salvar. Parte da Glória seja dada a ti e outra parte seja dada a mim,
afinal fui eu quem te escolhi e sem a minha escolha nada poderias fazer. Amém
Seja sincero, você faria uma oração como esta? Porque não, se o livre-arbítrio é algo
tão importante para você?

Não! Jamais um cristão arminiano faria tal oração. A salvação é totalmente pela graça,
pois (1) Jesus morreu por nós e (2) o Espírito Santo foi quem nos convenceu do pecado.
Nenhum arminiano invoca glórias pessoais por ter sido salvo – sabemos que a salvação
é pela graça – os méritos são todos de Jesus.
Nenhum arminiano se considera melhor do que os outros por ter aceitado o chamado
divino – o cristão que é salvo se enche de amor pelos perdidos. (Leia o artigo sobre
Legalismo e Graça contido nesse BLOG). E vamos ser francos: é mais comum vermos
calvinistas despreocupados com os perdidos do que ver arminianos insensíveis.
Outro ponto crucial: assim como um cristão arminiano um dia tomou a decisão de
responder ao chamado divino, o mesmo ocorreu com o cristão calvinista.
Se a fé é imposta por Deus sem qualquer participação humana então porque Deus
permite que muitas pessoas passem a vida toda no pecado e se convertam apenas na
beira da morte ou nos últimos anos de suas vidas? Tais pessoas eram eleitas e Deus
preferiu deixá-las no pecado durante a maior parte de suas vidas? Realmente o
calvinismo é uma forma muito estranha de pensar!
Pr Cleber
http://confraria-pentecostal.blogspot.com

