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preciosos a quem agradeço muito. Por outro lado, não posso ser injusto agradecer pelo menos os básicos. Começo com o Reverendo Eber Kocareli, apresentador do programa Come Only/RIT, que sempre me honrou me convidando para participar de um debate lá envolvendo a controvérsia arminiana contra o calvinismo. É por causa
dessas exposições da mídia que quase sempre tenho sucesso que me disseram que a ideia deste livro é das minhas anotações. Agradeço também ao meu amigo calvinista Rodrigo Marquez, com quem mantenho uma amizade boa e saudável, trabalhando juntos em vários projetos no Reino. Devo também expressar minha gratidão a
um grupo fechado no Facebook formado por teólogos arminsky. Esses irmãos são os chamados estudiosos do Exército, tanto historicamente quanto teologicamente, com um alto grau de bolsa neste assunto. Ainda estou impressionado com a forma como eles conhecem o assunto! Juntar-me a esse grupo de elite me ajudou a afiar
muito minha espada. Entre os membros da Igreja, posso citar meus amigos Marlon Marquez, Wellington Mariano e Douglas Ferreira, que leram o manuscrito desta obra simples e contribuíram para suas críticas e sugestões. Pois Deus, que amava o mundo inteiro, e o mundo inteiro, seja toda glória! A norma da verdade teológica não é
dupla, uma primária e uma secundária, mas, inequivocamente e simplesmente, Escritura. - Jacob Armínio Cuidado para não ser absorvido pelos livros! Um grama de amor vale mais do que meio quilo de conhecimento. - Apresentação de Joan Wesley O trabalho do Arminianismo Puro e Simples oferece apresentar história e teologia
armênia, como o próprio nome da obra, de forma pura e simples. Nos últimos cinco anos, os pensamentos do teólogo holandês Jacob Armina despertaram ao redor do mundo, e o Brasil não ficou longe desse movimento. Este servo de Deus organizou uma sotherologia que representa mais de 80% dos cristãos evangélicos em todo o
mundo que acreditam que Deus, por Sua graça, realmente quer salvar todas as pessoas, não apenas um grupo de privilegiados escolhidos. Infelizmente, como resultado da desinformação ou mesmo da campanha caluniosa dos teólogos calvinistas, muitos deles não sabem ou têm um equívoco sobre o arminismo, chamando-o de
Pelagiano ou antropocêntrico, quase ignorando completamente suas fontes históricas e sua forma de roteiro da fundação. O objetivo prioritário deste trabalho é conhecer o leitor sobre o arminismo clássico e o que ele realmente ensina e acredita, baseado em fontes confiáveis e seus principais apoiadores, de Jacob Arminius a John
Wesley e autores contemporâneos. Como criar uma Igreja Primitiva? O que é agência livre? Deus realmente ama todas as pessoas? Jesus morreu por todos os pecadores ou apenas pelos escolhidos? Um verdadeiro cristão pode perder sua salvação? Estes e outros temas intrigantes que você encontrará neste livro. Boa leitura e boa
pesquisa. RESUMO Obrigado Apresentação Introdução 1. O contexto histórico de Jacob Armínio , a vida de Jacob Armínio Contexto Histórico e político causa disputas, antecessores e figuras centrais da Reforma Protestante 2. Teologia arminiana Quatro visões sobre a salvação do arqueinismo clássico Acrostic FACTS A prevenção do
armênioismo não são objeções pelagianas à doutrina calvinista da predestinação da eleição arminista do Arminismo e da Refutação Bíblica do Calvinismo 3. Wesleyan Theology Life of John Wesley Influências em Teologia Wesleyana Wesleyana De Quatro Lugares Teologia de John Wesley Última Palavra Citações de Teólogos
Glossário Audeanos Aminsky Studies Guide TO THE WARNING When We Think of the World of the Christian Universe, que, de acordo com os estudos mais confiáveis, somam cerca de 2,4 bilhões de seguidores, um dos quais cerca de 600 milhões se identificam como evangélicos, é seguro dizer que 80% deles são denominações
soterológicas armênias. O mesmo padrão se aplica ao Brasil, onde a grande maioria dos crentes são igrejas pentecostais e, por assim dizer, são exércitos, mesmo que não se identifiquem como tal. Este panorama nos diz claramente um monte de coisas, A principal delas é que o Arminianismo e o Reino de Deus têm muito em comum.
O fervor evangélico e missionário é natural no coração do arminiano. E não deveria ser assim, com pessoas que acreditam que Deus realmente amava o mundo inteiro, que Jesus morreu por todas as pessoas individualmente, e que todas as coisas podem ser vagamente salvas se acreditarem no evangelho sem resistir ao convite à
salvação? Claro que quero! Eu não posso imaginar a motivação para pregar o evangelho para alguém se eu não acho que essa pessoa pode realmente ser salva. Imagine que você está falando de Jesus para alguém que Deus não ama, alguém que não foi escolhido por um decreto misterioso antes do mundo chegar. Pelo menos é um
banho de água fria para o evangelista. O crescimento não é problema nosso. O maior desafio que enfrentamos é o conteúdo, a formação de nossos líderes e a identidade de nossas igrejas. Este segmento, formado por crentes do Armavir, carece (e muito!) de informação e formação bíblica e teológica. Na ganância evangélica, há anos
ouvimos de nossos pastores que estudar teologia é uma perda de tempo, e que vale mais a pena orar, jejuar e buscar os dons do Espírito Santo, entre outros absurdos que condenam a educação acadêmica das pessoas. Embora eu não tenha sofrido com isso na minha juventude cristã, porque meus pastores são professores na
Palavra e grandes defensores da pesquisa, milhares de irmãos de igrejas predominantemente pentecostais e arminianas experimentaram essa realidade. O resultado é que, embora geralmente cresçamos, poucos trabalhadores são hábeis no ensino bíblico e, portanto, na exposição e proteção de sua identidade confessional, seja
arminismo ou muitos outros temas bíblicos e teológicos. Outra prova disso é a falta de obras que exponham constantemente o posicionamento arminiano, fazendo com que a maioria desses crentes, sem saber e sem formação teológica, eventualmente acredite no Pelagiano ou mesmo na heresia semipelásia, alimentando assim a
acusação do lado calvinista de que não temos os ensinamentos bíblicos e reformados da doutrina divina da salvação. É claro que muitos calvinistas também não entendem temas soteriológicos. Eu mesmo conheço vários cristãos calvinistas, alguns pastores que não acreditam em predestinação individual, que estão cheios de dúvidas
sobre eleições incondicionais e que discordam de Calvin em uma série de outras questões. No entanto, se olharmos para a convicção doutrinária de cada grupo, não há como negar que, como regra, os irmãos das igrejas calvinistas estão mais preparados para responder sobre o calvinismo do que os irmãos arminianos no
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má compreensão da mecânica da salvação 9. Popularização do semi-pelagiaanismo: falta do ensino exegese 1 de Armin. Romanos 9.6-29 2. Éfeso 1.113. Isaías 45.74. Parábolas 16.45. Mateus 11.20-24 6. Atos 13.48 7. Mark 4.10-12, Mateus 11.25 e João 12.37-40 8. João 6.37-46 e 10.26-29 A Bibliografia do PreFSIO Nos últimos
anos tem havido um crescente interesse no Básico da Teologia Armênia no Brasil. Como reflexo disso, desde 2013, algumas editoras começaram a investir nessa área, publicando diversas obras sobre arminismo. Os clássicos da teologia armênia foram publicados pela primeira vez em nosso país, como no caso de Obras da Armênia
em três volumes lançados em 2015 pelo CPAD. Mas não só isso: os teólogos brasileiros também começaram a publicar seus trabalhos nesse campo, muitos deles de excelente qualidade. Na verdade, fico feliz em ter alguns desses autores como amigos por muito tempo, tendo o privilégio de pré-fabricador alguns de seus trabalhos
recentes. Em 2015, sentindo a necessidade e a pedido dos amigos, alguns artigos sobre arquenonismo nas revistas da minha denominação - a Assembleia de Deus - e na minha coluna na Internet, no site cpadnews. Para minha surpresa, causaram grandes consequências, mesmo fora das arraiais assembleianos. Como resultado, os
pedidos de seminários sobre teologia armênia começaram a aparecer entre os muitos programas que participo durante o ano para me tornar ministro em todo o país. Foi só em 2016 que realizava seminários sobre o tema em Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Pare, Maranhão, Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro, que em meio
a esses acontecimentos vieram à mente. O trabalho que o leitor tem não traz conteúdo exaustivo sobre este assunto como gostaríamos, mas posso garantir que o leitor encontrará o básico da teologia armênia nele e receberá uma visão histórica muito rica e abrangente do exército. Acredito que fui capaz de expor a essência da teologia
e história de Armin nestas páginas. Por falar em teologia e história, o livro é dividido em três partes: História, Teologia e Exegesis, além de atrair passemenos importantes. Meu objetivo em desenvolvê-lo dessa forma era justamente apresentar uma explency geral e detalhada do exército, o que permitiria que qualquer um que finalmente
não soubesse nada sobre este tema, poderia, no final da leitura, entender, de fato, a base e a história da teologia armênia. Na parte teológica, não me apego apenas aos tradicionais cinco pontos do arminanismo, o chamado FATO (a abreviação é formada pelos cinco ensinamentos básicos de Armínio, como escrito em inglês, que são
libertados por Graça, Expiação para Todos, Eleições Condicionais, Deboche Completo e Segurança em Cristo - Graça Livre, Expiação para Todos, Escolhas Condicionais, Deboche Completo e Segurança em Cristo). Também lido diretamente com outras doutrinas bíblicas interconectadas, como a agência livre, a previsão divina e a
soberania divina. E a última coisa a dizer é que quando quero dizer arminismo neste livro, nunca me referi a todos os pensamentos teológicos de Jacob Armínio. Só quero dizer a mecânica da salvação para a qual ele é sua esposa, e que esta não é a invenção de um teólogo holandês. Arminus e seus seguidores são famosos apenas
por sistemática essa compreensão da mecânica da salvação, que é tão antiga quanto o próprio cristianismo. Originou-se com o cristianismo primitivo, é uma parte dele, tendo apenas, por causa da luta apologética das primeiras gerações de cristãos contra hereges e filosofias pagãs de fatalistas, muitas vezes propensos a semipelagiais. Quero que este trabalho seja uma bênção para sua vida, querida. Que você seja construído e enriquecido intelectual e espiritualmente pela exposição da teologia armênia, bem como sua rica história. Em Amor a Cristo, Silas Daniel PROLEGMENOS Qual é a mecânica da salvação? Faz muitos anos desde que usei a
expressão mecânica da salvação para me referir à área em que todas essas discrepâncias ocorrem. Meu objetivo em usá-lo é enfatizar que essas discrepâncias não dizem respeito a aspectos fundamentais da fé cristã, mas aspectos secundários, por isso afirmo há anos que é errado para os arminianos tratar, por exemplo,
semipelagianos ou calvinistas compatíveis como hereges perniciosos - a menos, é claro, que estamos falando de fato Dagians e fatlists calvinistas vestidos como compatíveis. Mas, assim como os aspectos secundários?, pode-se perguntar. A Doutrina da Salvação não é um ensinamento fundamental da fé cristã? Então, como falamos
sobre os aspectos secundários a esse respeito? Agora, como em todas as doutrinas bíblicas, incluindo as fundamentais, há pontos dentro deles que são primários, ou seja, necessários para entendê-los, e outros que são secundários, pois são pontos cujo mal-entendido final deles não afetará a essência das doutrinas a que compõem.
A maioria dos temas que fazem parte da Doutrina da Salvação são obviamente importantes para sua compreensão e, portanto, necessárias para a fé: a realidade do pecado, a graça de Deus, o significado do sacrifício de Cristo, arrependimento, justificativa pela fé, renascimento, consagração, etc. No entanto, há outros pontos na
Doutrina da Salvação que, embora muito importantes, seu mal-entendido não é o fator decisivo que influencia a salvação humana. Esses momentos invariavelmente dizem respeito aos bastidores do processo de salvação, ou seja, o que eu chamo de mecânica da salvação. Os pontos principais, por outro lado, formam o que muitas
vezes chamo de método de salvação ou através da salvação. Ninguém é salvo pela compreensão da mecânica da salvação, mas por aceitar, pela graça de Deus, a mensagem e o método de salvação. Se fôssemos salvos, também era necessário compreender completamente a mecânica da salvação, a grande maioria daqueles salvos
em Cristo do passado e do presente não teriam sido salvos. Além disso, porque uma coisa é uma experiência, outra explicação ou compreensão de todos os detalhes da experiência. Você pode ter sem uma compreensão completa de todos os detalhes sobre ele. Pense, por exemplo, em um homem muito simples que mal consegue
entender os detalhes do debate entre os sete pelianos, os luteranos, os calvinistas e os exércitos. Imagine florestal ou apenas uma pessoa analfabeta. Para serem salvos, eles precisam entender o que fides initium, prevenção da graça, supraapsarianismo, intralapsarianismo, etc. Claro que não. Basta entender a mensagem e o método
de salvação: todos pecaram e são privados da glória de Deus; sem o perdão dos pecados, você não pode se comunicar com Deus e receber bênçãos divinas, e você também está condenado a uma maldição eterna; Jesus encarnou um Deus que veio não só para ensinar como devemos viver, mas também para morrer por nossos
pecados, e se levantou no terceiro dia para nossa salvação; se você se arrepender de seus pecados, aceitar o que Jesus fez por você na cruz, pelo perdão de seus pecados, e aceitar Sua misericórdia sobre sua vida, então você terá seus pecados perdoados e eterna comunhão e bênção de Deus; você não é salvo por um bom
trabalho, mas salvo para fazer boas escrituras; todos aqueles salvos em Cristo devem se esforçar para viver uma vida de santidade; Jesus voltará, e um dia estaremos com ele para sempre na eternidade se formos fiéis. De qualquer forma, você não é salvo por saber perfeitamente bem o que aconteceu nos bastidores do mundo
espiritual quando você foi salvo - por exemplo, se você veio a Cristo porque foi predeterminado por Deus antes da fundação do mundo, ou se Deus soubesse apenas que isso aconteceria, e então predeterminado, da eternidade, que você receberia todas as bênçãos que estão em Cristo. Você pode morrer sem entender completamente
como aconteceu e ainda ser salvo. No entanto, você nunca será salvo se não aceitar o caminho da salvação. Não sou o primeiro a usar a expressão mecânica da salvação. Na verdade, peguei emprestado um termo da congregação do pregador galês Martin Lloyd-Jones (1899-1981), mais precisamente de um livro que virou palestra
sobre ele (como muitos outros) no qual ele usou essa expressão para explicar e enfatizar que, embora ele, como calvinista, não considerasse a armamento como a opinião correta, ele reconheceu que a diferença entre os exércitos e os calvinistas na doutrina da salvação não era grave. Esta palestra, realizada em conferência realizada
na Áustria em 1971 pela Associação Internacional de Estudantes Evangélicos (IFES), é publicada no Brasil em obras que são evangélicas? e tempos distintos, ambos lançados há muitos anos PES. Nesta conversa, Lloyd-Jones afirmou com razão que a diferença entre calvinistas e exércitos era apenas sobre o mecanismo de resgate,
não Salvação. Quando li isso pela primeira vez há mais de uma década, achei os termos que o irmão Lloyd-Jones fez aticamente perfeito para explicar às pessoas a essência das discrepâncias entre calvinistas e arminianos. Desde então, tenho usado essa expressão constantemente, e intencionalmente repeti-la sistematicamente em
meus textos finais sobre arminismo e calvinismo, para deixar o sedimento, na mente das pessoas que me leram, em que exatamente compuseram as diferenças entre as duas posições. Quanto à Doutrina da Salvação, cada discrepância entre calvinistas, cassianos (semi-pedais), luteranos e exércitos diz respeito apenas à sua
compreensão da mecânica da salvação, não qualquer diferença na mensagem ou método de salvação. Se fosse uma diferença em termos de mensagem ou método de salvação, então, sim, seria muito sério. Assim, teríamos que classificar como hereges perniciosas alguns dos grandes nomes do cristianismo em todos os momentos
(John Cassian, Agostinho, Lutero, George Whitefield, Jonathan Edwards, Charles Haddon Spurgeon, Charles Finney, etc.) e a maioria dos protestantes do século XVI até meados do século XVIII, só porque eles tinham um equívoco do que estava acontecendo nos bastidores do processo de salvação humana. A tensão luterana entre o
monoergismo e o sinergismo da vida cristã, somada à concentração de Lutero na cruz de Cristo e na graça universal, força o luteranismo, apesar de algumas contradições óbvias em sua mecânica de salvação, a manter o equilíbrio na mensagem e no método de salvação. E Semipelagia, no entanto, defende a ilusão de que, em alguns
casos, é possível que o fidei initium seja o homem, não divino, pois ele argumenta que o homem sempre dependerá da graça de Deus durante todo o processo de salvação, e mantém o equilíbrio na mensagem e no método de salvação. O calvinista, mesmo que esteja errado em sua compreensão da mecânica da salvação, como
costuma ser compatível, também mantém o equilíbrio na mensagem e no método de salvação. O fatalista pelagiano e calvinista é seriamente problemático porque o primeiro coloca a salvação sobre os ombros humanos, e o segundo acredita que, uma vez que Deus já determinou quem será salvo e quem não será, não há necessidade
de pregar o cristianismo, fazer missões ou - em casos ainda mais bizarros de fatalismo - até mesmo se preocupar seriamente em ter uma vida de santidade. Um calvinista compatível, ao contrário de um fatalista, reconhece plenamente a responsabilidade humana, mesmo que ele não possa explicar o quão perfeitamente a
responsabilidade humana e sua visão da doutrina bíblica da predestinação coexistem. Ele evangeliza, até se volta para no final da mensagem ele faz missões e encoraja os crentes a viver uma vida de santidade como o Arminsky. Em outras palavras, um calvinista compatível não prejudica a responsabilidade humana, mas, como um
luterano, vê a coexistência da responsabilidade humana e da predestinação como uma antinomia, uma clara contradição, como no caso da Doutrina da Trindade e da Doutrina da Dupla Natureza de Cristo na encarnação, que são realidades que a mente humana não pode entender completamente, mas aceita pela fé. Ele acredita que
só no céu ele pode entender este mistério. Arminsky, por sua vez, reconhece a antinomia apenas nas doutrinas bíblicas da Trindade e da Dupla Natureza de Cristo na encarnação. Como ele não acredita, à luz da Bíblia, o apoio à predestinação incondicional, ele não vê nenhuma aparente contradição na convivência da responsabilidade
humana e predestinação. Portanto, enfatizo que cada discrepância entre os sete pedianos, os luteranos, os calvinistas não fatalistas e os exércitos diz respeito apenas à sua compreensão da mecânica da salvação, não alguma diferença na mensagem ou método de salvação. Se fosse uma diferença em termos de mensagem ou
método de salvação, então, sim, estaríamos falando de algo extremamente sério. Por outro lado, embora a má interpretação de uma doutrina bíblica não essencial ou um aspecto inexistente do ensino bíblico não afete a salvação do indivíduo, isso não significa que tal ensino ou aspecto doutrinário não seja importante para a vida do
crente. Todas as doutrinas bíblicas, com todos os seus aspectos apresentados nas escrituras, são importantes; se não, eles não estarão na Bíblia. Portanto, mesmo que a má compreensão das doutrinas bíblicas secundárias ou aspectos doutrinários secundários apresentados na Palavra de Deus não afete a salvação, certamente trará
algum dano negativo ou tendência à vida de um cristão (veja exemplos disso no capítulo 8 da Teologia deste livro). Daí a importância da compreensão adequada dos ensinamentos bíblicos em sua totalidade. Portanto, é necessário apresentar uma compreensão correta da mecânica da salvação à luz da Bíblia, um entendimento aceito
pela maioria dos evangélicos ao redor do mundo e que historicamente recebeu, desde o século XVII, o nome do arminiano. É por isso que este livro. HISTÓRIA 1 A Mecânica da Salvação no Patrício Preagúsio Durante os primeiros 400 anos de história cristã, podemos excluir com segurança das escrituras dos Pais da Igreja que a
posição adotada pelos cristãos sobre a mecânica da salvação foi, na maioria dos casos, o que mais tarde foi classificado, no final do século XVI, como uma semi-pelagiose; E nós casos que mais tarde seriam chamados de Arminanismo, um termo que só seria cunhado no século XVII. Em outras palavras, a compreensão de todos os
pais da igreja doagustina no que diz respeito à mecânica da salvação foi o que mais tarde foi exageradamente rotulado de sinérgico no final do século XVI. Digo exageradamente, porque o termo sinergia, que significa um conjunto de ações simultâneas ou esforços relacionados ao mesmo objetivo, implica implicitamente a cooperação
de forças, mais ou menos equivalentes ou complementares para alcançar um objetivo comum. Agora, se há uma coisa que nenhum Pai da Igreja defenderá, e nenhum teólogo armin ou semi-peladiano argumentará ontem ou hoje, é que a resposta conjunta do homem ao chamado divino à salvação implica que a responsabilidade do

homem no processo de salvação é mais ou menos equivalente à responsabilidade de Deus no processo. Tanto os sete pintores quanto os arminianos, com todas as letras, dizem apenas que os exércitos o tornam ainda mais claro e mais forte, de modo que a salvação é uma obra perfeitamente divina. À luz da Bíblia, ele afirma o
arminismo de que Deus não é apenas uma salvação misericordiosa, mas também permitiu o livre arbítrio do homem para as coisas espirituais, permitindo-lhe responder ao chamado divino. Ou seja, sem ação divina, o homem não poderia ser salvo de forma alguma, pois ele, além de incapaz de garantir a salvação, não poderia de forma
alguma responder ao chamado divino a ele. Portanto, uma vez que a salvação era uma coroa totalmente assegurada por Deus e o livre arbítrio do homem também foi concedido pelo próprio Deus, nenhum homem pode se vangloriar de ser dominado pelo chamado divino, porque mesmo sua capacidade de responder foi dada por Deus.
Assim, uma pessoa tem apenas uma pequena parte viabilizada por Deus e é mais passiva do que ativa no processo original de sua salvação - mais passiva do que ativa, porque o homem, nesta fase inicial, só confia, aceita e obedece. E mesmo após a salvação, quando ele também deve ser ativo, agindo sua salvação com medo e
trepidação (Phil 2:12), só será possível para ele por causa da nova natureza em Cristo gerada em seu ser pelo Espírito Santo. Não perdendo de vista o fato de que, mesmo com a nova natureza, ele também precisará diariamente da ajuda da graça divina, sem a qual sua consagração e perseverança simplesmente não seriam possíveis
(Phil 2:13). A nova natureza em Cristo deve alimentar e fortalecer diariamente. Resumindo, Semipelagi dirá: A salvação foi totalmente fornecida por Deus. Um homem que é salvo só recebeu o que foi feito de graça por Deus em seu nome, algo que ele não poderia fazer por si mesmo. E ele só poderia ser salvo porque Deus, por sua
graça, tinha mantido sua capacidade de responder positivamente ao chamado divino para a salvação. Tudo vem de Deus. Por sua vez, Arminsky dirá de forma mais correta e consistente: Aquele que está salvo em Cristo não fez nada para ser salvo, pois sua salvação foi totalmente assegurada por Deus; ele apenas passivamente,
confiante e de mãos vazias recebeu o que para o Livre foi feito por Deus em seu nome, algo que ele não poderia fazer por si mesmo. E ele só poderia ser salvo porque Deus, por sua graça, ativou seu livre arbítrio para as coisas espirituais, sua capacidade de responder positivamente ao chamado divino à salvação que foi comprometido
após a Queda. Tudo vem de Deus. Ou seja, a diferença entre os sete-pedianos e os exércitos é apenas na compreensão do nível de corrupção herdada pelo homem após a queda, e, portanto, na insubstituível ou não ação graciosa para a cooperação do homem com graça. Para os sete pelags, esta corrupção é parcial: o livre arbítrio
para as coisas de Deus foi minimamente preservado por Ele, para que o homem possa responder ao chamado divino cooperando com graça. Para os Armins, esta corrupção está completa: o livre arbítrio para as coisas de Deus foi completamente comprometido após a Queda do Homem, de modo que o homem só pode responder ao
chamado divino, porque Deus, no ato anterior de sua graça, restaura sua livre agência às coisas espirituais. Só assim uma pessoa pode cooperar com a graça - e ainda assim, no momento da conversão, essa cooperação ocorre de forma mais passiva do que ativa. Portanto, especialmente no que diz respeito à posição de Armini, não
há nenhuma sugestão de que os esforços simultâneos nesse sentido (agora Deus assume a liderança) ou, em menor medida, sobre a cooperação de forças mais ou menos equivalentes ou complementares para alcançar um objetivo comum. Este é mais um monorgismo convencional do que puro e simples sinérgico. Não é coincidência
que o termo sinergias tenha sido usado pela primeira vez para se referir tanto às posições de Seven-Plian e Armin pelos oponentes dessas duas posições. Foi inventado por luteranos radicais do final do século XVI para identificar pejorativamente luteranos filipinos leais ao linho luterano armênio Felipe Melanhton, que foi ferozmente
oposto por monorgólogos radicais. Era um termo cunhado pelos opositores, em meio ao calor do debate e com o objetivo explícito de exagerar a posição oposta para desacredita-lo. Para piorar as coisas, o termo semipelagianismo - igualmente inapropriado, além do fortemente depreciativo - foi usado no mesmo período pelas mesmas
pessoas para nomear, juntamente com o termo sinergismo é como a posição dos monges cassianos opositores Agostinho (do qual falaremos no próximo capítulo e que não pode ser classificado como Semipelagianin de qualquer forma - na verdade, mesmo o Bispo de Hipólita os viu desta forma)2 como uma posição não-cassiana dos
luteranos do exército, seguidores de Melanchton. Lembrando que o termo semipelagianismo foi cunhado pelo duro calvinista Teodoro Beza em 1556 para se referir à doutrina católica romana ao mesmo tempo. No início, Bez nem pensou em aplicá-lo aos seguidores da posição de Melanhton. Foi com os monorgistas luteranos radicais
que este aplicativo começou. Eles começaram a usar injustamente o termo para se referir à mecânica do resgate de Melangton, que mais tarde cairia no gosto calvinista. Resta lamentar, portanto, que quase todas as discussões nos dias de hoje entre essas duas correntes básicas opostas sobre a mecânica da salvação - a corrente
determinista e a corrente não dedeminante - já se tornaram dependentes, como tem sido desenvolvida desde a segunda metade do século XVI, dentro dos parâmetros e termos extraviados estabelecidos apenas por um lado do debate, que na época era a maioria no ambiente protestante. Como resultado, teólogos armianos como J.
Matthew Pinson, presidente do Welch College em Nashville, Tennessee (EUA); Robert E. Picirilli, Professor de Grego e Novo Testamento no Welch College e Free Will Baptist Bible College; F. Leroy Linin, Professor Emérito da Welch College; Kenneth Donald Keatley, Professor Sênior de Teologia no Seminário Teológico Batista do
Sudeste; Jeremy A. Evans, Professor de Filosofia no mesmo seminário; Teólogo batista Mark Ellis; O teólogo e historiador holandês William den Boer; teólogo, professor de filosofia, religião e teologia histórica, historiador nazariano Carl Bang (1922-2002), autor da melhor biografia da Armênia já escrita; Richard Cross, Professor de
Filosofia da Universidade de Notre Dame; Pastor metodista e teólogo Arthur Sevington Wood (1917-1993); e até mesmo o pastor presbiteriano americano Gregory Grabill em seu trabalho Evangelical Free Will (originalmente uma monografia para completar seu curso de filosofia na Universidade de Oxford) prefere chamar o monrgismo
condicional de sinergia de Armin ou monorgismo com a resistência da graça, que eles definem como uma aceitação passiva do mérito, em vez de uma colaboração ativa que mereceria, pois é uma relação em que haverá e o trabalho de Deus no homem são bem-vindos em relação à confiança e submissão.3 Há também o caso do
teólogo armin Roger Olson que, mesmo mantendo o termo sinergias para se referir ao arminanismo, faz a seguinte distinção: há, por um lado, sinergias heréticas ou humanísticas, e por outro lado, Evangélica. A sinergia herética ou humanística é negada ao pecado original e as habilidades humanas morais e naturais são elevadas para
que o homem possa viver uma vida espiritualmente completa (pelagianismo); caso contrário, o pecado original é mitigado, de modo que uma pessoa possa ter a oportunidade, mesmo em seu estado caído, de começar a salvação exercendo boa vontade em relação a Deus (semi-pelagia). A sinergia evangélica, por outro lado, confirma a
prevenção da graça de tal forma que cada pessoa deve mostrar boa vontade para com Deus (arminianismo), e portanto é muito diferente de outros tipos de sinergias.- Todas essas especificações, ressalto mais uma vez, decorrem do fato de que o termo sinergias, se tomado em seu sentido estritamente literal, que implicitamente
oferece 55%a 50% torna-se extremamente inapropriado para designar então, mesmo quando o termo é usado, ele deve ser diferenciado, como Olson faz. Afinal, o homem coopera, sim, mas passivamente e depois da ajuda divina. Apesar disso, como a maioria das pessoas já está acostumada com esses itens tradicionais, decidi
mantê-los neste livro. Eu poderia chegar a novos termos para substituí-los ou usar apenas o monoergista convencional já proposto ou monoergismo com a graça frisky para me referir ao arminanismo, mas eu não tomei nenhuma dessas medidas para não causar, para alguns leitores mais desatentos, qualquer confusão sobre a qual
grupos teológicos quero dizer, como rótulos tradicionais cristalizam na cultura teológica popular. O que farei, como último recurso, alternadamente usará os termos de monoergias convencionais e sinergias para me referir à corrente ariana. Além disso, acredito na boa visão da maioria dos meus leitores, que, naturalmente, após este
aviso, lerão esses atalhos (sinergismo e semi-pelgia) referindo-se não às frases errôneas que passam, mas ao conteúdo real por trás deles, os mal expressos essas nomenclaturas tendenciosas tradicionais. A posição dos pais da Igreja antes de Agostinho Como já avançado, os Pais da Igreja Doagustina eram todos sinérgicos, a
maioria (principalmente pais gregos) da linha semi-pelagica, e outros (especialmente pais latinos), da linha armênia. Tanto o Semipelagianismo quanto a Arminianidade acreditam que a redenção de Cristo é ilimitada, oferecendo uma possibilidade concreta de salvação para toda a humanidade; que as eleições para a salvação são
condicionais; que a graça divina pode resistir e que um homem salvo em Cristo pode cair da graça e eventualmente ser perdido para sempre. Como já vimos, o único desentendimento entre os Semi-Pelags e os Arminianos é sobre o initium fidei (o início da fé): enquanto o primeiro acredita que a corrupção herdou os seres humanos de
Adão Sendo capazes de seres humanos, em alguns casos, podem vir a Deus sem as ações preventivas da graça divina pela vontade humana, os Armins acreditam que essa corrupção é comum para abraçar plenamente o homem, de modo que ele não pode vir a Cristo o exercício do livre arbítrio, se a graça divina lhe permite antes e o
atrai para si mesmo. Finalmente, tanto Semipelagiano quanto Arminsky acreditam na realidade do livre arbítrio, apenas que o arminiano acredita na necessidade de graça preventiva ou no precedente de Deus (ver Capítulo 3 da Teologia) para dar um livre arbítrio para responder positivamente ao chamado divino, enquanto
semipelagiano acredita que não necessariamente uma pessoa precisa de ações preventivas de graça para poder responder positivamente ao chamado da salvação. porque Deus, por sua graça, minimamente preservou essa habilidade humana após a queda. A crença no livre arbítrio, preservada ou ajudada pela prevenção da graça
divina, é clara nas obras dos Pais da Igreja Doagustian. Nenhum calvinismo foi visto nestes primeiros 400 anos de história da igreja, sejam eles claros ou presumivelmente. Em todos os casos, os Pais da Igreja Pré-Agosto sempre falarão da cooperação entre a graça e a vontade do homem no processo de salvação, bem como da
possível resistência à graça. Além da ausência de posições calvinistas nos registros históricos deste período, o próprio fato de haver uma alta frequência de semi-pelagyanismo neste momento reforça ainda mais a ausência de uma visão calvinista nos primeiros séculos da história da igreja. Agora que as primeiras gerações de cristãos
promoveram uma intensa luta apologética contra heresias pagãs e religiões pagãs fatalistas que negaram livre arbítrio, era de se esperar que o exagero em defesa do livre arbítrio em um contexto no qual o calvinismo foi inicialmente controlado para levar a uma abundância de casos de calvinismo nu ou, no caso extremo, arminius; no
entanto, evidências históricas mostram que esta é uma abundância de casos de semi-pelagyanismo, e isso é conhecido por ser um exagero comum apenas nos contextos arginal armin, onde há uma grande atração para o livre arbítrio como uma forma de resistência à jerusia fatalista. Nunca a grande frequência do semi-peloismo pode
vir do contexto onde o olhar calvinista veio originalmente. Esta conclusão lógica é ainda mais desenhada contra a tese fracassada de que a Igreja Primitiva, afinal, tinha uma posição calvinista. Tentativas absurdas de combater a eloquência de dados históricos Todas as tentativas de teólogos reformados para encontrar os pais da Igreja
antes de Agostinho, que tomou a linha calvinista, mostraram-se, a ser esperado, e, apesar de todos os esforços feitos, completamente debald. Alguns deles, apesar disso, insistiram na venda de resultados igualmente bem sucedidos de resultados escandalosamente coercitivos, que eram óbvios e solenemente ignorados por
especialistas, sendo populares hoje apenas entre alguns guetos calvinistas. Portanto, não é de surpreender que muito poucas pessoas do ambiente reformado tenham partido para este insidioso não-saturado. O próprio Calvin, que já havia mergulhado nos Pais da Igreja em busca de apoio para sua doutrina da mecânica da salvação,
ficou desapontado que todos os escritores da igreja, exceto Agostinho, estavam contra ele.- O primeiro teólogo calvinista que tentou encontrar o que nem o diligente Calvin conseguiu encontrar foi o puritano John Owen (1616-1683). No entanto, seu trabalho, apresentado em sua obra Morte na Morte de Cristo (1647), foi apenas parcial.
Owen não foi procurado entre os pais da Igreja que seguiram todos os cinco pontos do calvinismo (Total Deboche, Eleições Incondicional, Expiação Limitada, Graça Insuperável e Perseverança dos Santos), mas apenas aqueles que defendiam a Expiação Limitada. O teólogo britânico, o principal autor do texto final da Confissão de Fé
de Westminster (1646) e um dos três maiores teólogos calvinistas modernos (os outros dois seriam Calvin e Jonathan Edwards), em seu fervor calvinista, tentou defender a tese de que entre os pais da Igreja estavam, além de Agostinho, outros apoiadores da Expiação Limitada. Mas como escreve o teólogo Gray Schultz, as únicas
duas pessoas que Owen citou que realmente acreditavam na redenção privada foram Agostinho e Próspero.⁶ Com detalhes que Próspero, que era amigo de Agostinho e discípulo no final de sua vida, retornou (veremos sobre isso no Capítulo 3 desta seção da história). Finalmente, durante os primeiros 400 anos de história da igreja,
ninguém defendeu tal coisa. O Bispo Hippo foi o primeiro a fazê-lo. O detalhe curioso é que após a crítica do moderado calvinista puritano Richard Baxter à defesa limitada de Redenção de Owen, ele suavizou sua postura afirmando que o sangue de Cristo era suficiente para pagar o preço para todos, mesmo que seu trabalho fosse
aplicado apenas aos eleitos.⁷ as mudanças de Owen foram classificadas por Baxter como uma nova evasão inútil que seria refutada em uma das principais obras de Baxter: Redenção Universal da humanidade pelo Lorde Jesus. , o segundo teólogo calvinista a tentar - e desta vez, buscando encontrar cinco pontos no patrista - foi
também o britânico John Gill (1697-1771), em sua obra A Razão de Deus e da Verdade, 1735. Nele, em vez de Jill admitir o óbvio, ele, como Owen, contexto de alguns trechos coletados ou impuseram interpretações muito elásticas para qualquer passagem selecionada. Como aponta o professor Thiago Titillo, imaginar que qualquer
referência à depravação humana e à necessidade de graça apoia o calvinismo, pelo menos a ingenuidade; no entanto, Gill cita repetidamente os Pais da necessidade de graça, concluindo que eles criam em graça efetiva (graça irresistível), embora não haja declarações sobre a irresistibilidade da graça em tais passagens. em
Southwark, eu inicialmente cometeria a loucura de afirmar em um sermão pregado nesta igreja em 2 de setembro de 1855, quando ele tinha apenas 21 anos, que as doutrinas antigas e poderosas que são conhecidas no cognomo do calvinismo, e que através dessa verdade sobre as escolhas incondicional eu faço uma peregrinação ao
passado e enquanto eu continuo, eu contemplo meu pai depois do Pai, o confessor do confessor, o mártir. levante-se e venha apertar minha mão. Três anos depois, Spurgeon corrigiu seu erro ao afirmar em seu sermão A Graça Soberana de Deus e a Responsabilidade do Homem pregado em Londres em 1 de agosto de 1858, que
entre os pais da Igreja a ascendência calvinista começou em Agostinho. Também no século XIX foi o famoso teólogo calvinista B.B. Warfield (1851-1921) também reconhece que o calvinismo originou-se no agostinho.1Na século XX, entre tantos teólogos calvinistas que poderiam ser mencionados para a mesma coisa, temos uma
igualmente famosa Lorraine Bottner (1901-1990), que enfatizou que a doutrina calvinista foi percebida pela primeira vez por Agostinho e que estava muito além dos primeiros teólogos. que ensinava a salvação através de Cristo, Assumindo que o homem tem toda a força para aceitar ou rejeitar o evangelho.11 Boettner enfatiza que os
pais da Igreja pré-Agostinho trouxeram algumas de suas passagens de escrituras reconhecendo a soberania de Deus, mas junto com outras passagens em que foram ensinadas a liberdade absoluta de vontade humana, de modo que todos foram ensinados, em suma, era uma espécie de sinergia em que Norman estava cooperando
entre a graça da vontade e a livre vontade. Outro teólogo calvinista também admite que Agostinho discorda dos pais que o precederam.13 Mais recentemente, autores calvinistas como R.K. McGregor Wright e Michael Horton tentaram ressuscitar a tese morta de Gill, mas aparentemente sem sucesso, caindo no mesmo fosso cujo
contexto não é propício a essa visão. Houve até casos de citações altamente desonestos onde o conteúdo das passagens foi mal citado e trechos foram inventados, como o estudioso Jack Cottrell condenou ao analisar uma lista recente de citações dos supostos pais calvinistas da Igreja feitas por Horton. Diz Cottrell (reproduzo abaixo
parte de seu texto sobre o assunto): Li a maioria (não todos) de Pais Pré-Nicene, Nicene e Pós-Nicene, e o fiz com meus sensores calvinistas e não calvinistas em alerta máximo. Acredito que minha conclusão é válida, que a doutrina calvinista da TULIP originou-se com Agostinho e, portanto, não está presente nos pais preagânsinos.
Estudei os textos citados por Horton e não vi nada que me mudasse de ideia. Não é fácil avaliar os textos que ele cita dos Pais da Igreja, pois ele não fornece outros dados bibliográficos que não sejam o nome do escritor e a data aproximada. Ele não diz qual tradução em inglês ele usa, nem parece fazer qualquer tentativa de verificar a
tradução da versão original em grego ou latim. Decidi fazer algum tipo de confronto sozinho. Sob os textos citados que pretendem apoiar eleições incondicionales, Horton cita Clement Roman, alegando que a carta de Clemente foi escrita em 69 (algumas décadas antes do que a maioria dos estudiosos teria dito). Parte da citação diz:
Uma vez que somos uma parte especial escolhida do Santo Deus, vamos fazer tudo sobre consagração. Encontrei esta declaração no capítulo 30 da carta de Clemente. Grego diz: hagiou oun meris hyparchontes poi's'memen ta tou hagias mou panta. O fato é que nesta declaração Clemente não tem palavras gregas correspondentes a
eleitos especiais. Todo o conceito de eleições é explicado apenas por esta citação. Além disso, deve-se notar que o contexto da declaração não tem nada a ver com eleições. Outra citação de Clemente, presumivelmente em apoio à insistência dos Santos (o ensinamento de P (da TULIPa), é assim dada por Horton: Será de Deus que
tudo o que ele gosta de participar do arrependimento e, portanto, não perecer com o incrédulo e o impenitente. Ele armou tudo por sua vontade todo-poderosa. Mas se um daqueles que Deus deseja aceitar a graça do arrependimento pode perecer mais tarde, onde está sua vontade todo-poderosa? E como essa questão é definida e
estabelecida pela sua vontade? Achei difícil encontrar uma seção da qual esta citação deveria vir. O mais perto que vi foi o Capítulo 8. Aqui, Clemente cita vários textos do Antigo Testamento onde Deus declara seu desejo de arrependimento de Israel perverso, especialmente usando Isaías 1. Então Clemente diz: Desejando, portanto,
todos os seus entes queridos serão participantes do arrependimento, Ele, por sua vontade todo-poderosa, estabeleceu... O texto termina aqui. Ele não diz o que Deus estabeleceu. A tradução que usei adiciona as palavras essas afirmações, ou seja, citações do Antigo Testamento. Texto grego diz pantas oun tous agap'tous autou
boulomenos metanoias metásquias est'rizen em pantokratorik boul'mati autou. A citação, como citado por Horton, nem chegou perto do que o original disse. Dizer que apoia a perseverança dos Santos é pura fantasia. E também ignora o contexto. Outro documento antigo, citado várias vezes por Horton, é a chamada Mensagem
Barnabo, que ele data como 70 d.C. e atribui-a ao companheiro de Paulo no Livro dos Atos (Poucos estudiosos, se houver, concordarão com ele). Ele se refere à declaração de Barnabe como apoio à deficiência humana (ou seja, depravação total): Aprenda que antes de acreditarmos em Deus, a habitação de nossos corações era
corrupta e fraca. Esta tradução parece correta, mas a única coisa que estabelece é que Barnabo acredita que os corações das pessoas são depravados, o que não é o mesmo que deboche completo. A citação, então, não prova nada. Horton diz que a seguinte citação de Barnabo ensina eleições incondicionals: Somos eleitos, para
esperar, pela ordem de Deus para a fé nomeada para a salvação. Não achei essa citação em nenhum lugar na Mensagem de Barnabe. Mas mesmo que ele estivesse lá, descrever os cristãos como escolhidos não é calvinismo. Esta é uma linguagem bastante comum do Novo Testamento. A distorção calvinista é adicionar a palavra
incondicional quando não há nada como a suposta citação que Horton atribui a Barnabe. Perorando, Cottrell encerra: É extremamente ruim expor uma série de citações, como Horton faz, com pouca documentação, sem aparentemente qualquer confronto de textos com documentos e sem qualquer consideração do contexto das
declarações. Também é importante levar em conta os ensinamentos gerais desses escritores que colocam as citações acima mencionadas em perspectiva. Por exemplo, enquanto os Pais da Igreja certamente falam dos cristãos como escolhidos ou predestinados à salvação, seu ensino geral mostra que eles criam o que Deus é
predeterminado por sua previsão. [...] Como estudante de teologia, quando li pela primeira vez os Pais Apostólicos, tomei notas à margem de todas as passagens que contradiziam as doutrinas do calvinismo. Os campos da minha antiga edição lightfoot estão cheios de letras T, U, L, I e P, apontando declarações que mostram que esses
escritores não acreditam em cinco Essas são as afirmações que a lista de Horton ignora.11 O professor Thiago Titillo dedica várias páginas a uma de suas obras para apontar também as enormes distorções nas listas de citações dos pais da Igreja horton e R.K. McGregor Wright.19 Finalmente, a primeira entrada cristã do que agora é
conhecido como calvinismo surge apenas mesmo com Agostinho (354-430), o início do século V da era cristã. Como historiador e teólogo americano, Jaroslav Pelican (1923-2006), um dos maiores especialistas mundiais na história da Igreja Antiga e Medieval, Agostinho foi muito além da tradição teológica ocidental, sem mencionar a
oriental, postulando a doutrina da predestinação, incluindo a doutrina da predestinação e a irreversibilidade da graça. Mesmo aqueles que se juntaram à oposição de Pelaggio se recusaram a aceitar a forma extrema adotada por esta doutrina de predestinação da graça.1⁶ Como argumenta o historiador reformado Philip Schaff (18191893), em sua obra clássica A História da Igreja Cristã, o sistema agostinho era desconhecido na era pré-Nicena.1⁷ Era conhecido apenas na era pós-Nice quase 100 anos após sua criação. O teólogo alemão Bernhard Lose (1928-1997), um renomado professor de história da igreja e teologia histórica na Universidade de Hamburgo,
enfatiza que há um amplo consenso entre os primeiros padres da igreja de que o homem é dotado de livre arbítrio e que nenhum pecado pode impedi-lo de decidir o que é bom e evitar o que é ruim.11 Kenneth Donald Keatley, Professor Sênior de Teologia no Seminário Batista do Sudeste dos Estados Unidos, afirma que o que é
chamado de arminanry foi uma visão quase universal dos pais da igreja primitiva.11 O estudioso britânico John Norman Davidson Kelly (1909-1997), em seu merecidamente elogiado trabalho primitivo Doutrina Cristã (1977, Londres, A. e C. Black), recentemente reeditado no Brasil sob o título de Cristo- A Doutrina da Fé Cristã é mais
específico. Ele demonstra o completo domínio da visão sinérgica nos escritos dos pais da igreja Preagustina, mas ao distinguir que, embora os Pais gregos concordassem que a vontade do homem permanece livre e que somos totalmente responsáveis por nossas ações, os pais latinos, em sua maioria, apoiaram as verdades paralelas
do livre arbítrio do homem e sua necessidade de ajuda de Deus, com uma ênfase crescente sobre este último, manifestando um sentido mais profundo de dependência humana de Deus.2 Em suma, de acordo com o teólogo e historiador Alistair McGrath, a tradição teológica doagustina é quase uma voz na defesa da agência
humana,21, ou seja, o livre arbítrio libertário. até Augusto ou Coevos Pais de seu livre arbítrio, redenção, graça estabelecida e eleições Vamos olhar abaixo, apenas como uma amostra, algumas declarações dos pais da Igreja pré-Agostinho sobre a realidade do livre arbítrio, redenção ilimitada, resistência à graça e escolhas
condicionais. Os trechos aqui escolhidos não seguem a ordem sobre o assunto, mas apenas a ordem cronológica. Aqui estão eles: Agora, pois ele tem certeza de que tudo o viu e ouviu falar dele, estamos com medo e desistimos dos desejos hediondos das obras malignas, para que possamos ser protegidos por sua misericórdia nos
tribunais no futuro. Por que é onde qualquer um de nós pode sair de nossas poderosas mãos? Que tipo de mundo receberá aqueles que jantam de Deus? (Clemente de Roma (35-97), 1 Coríntios, XXVIII, 1 e 2). Vejamos o sangue de Cristo e vejamos o quão precioso é este sangue para Deus, que, derramado por nossa salvação,
conquistou a graça do arrependimento para todo o mundo (Clemente de Roma, 1 Coríntios, VII). Fique de olho em sua vida; Não deixe a lâmpada apagar, nem solte as correias. Pelo contrário, prepare-se porque você não sabe o momento em que o Senhor virá. Eu tenho muitas vezes reunido você em busca do que combina com suas
almas; pois você não será capaz de fazer sua fé o tempo todo se você não for perfeito no último momento (Didaque (primeiro século), XVI, 1 e 2). Então aqui fomos mudados, como Ele novamente diz em outro profeta, 'Aqui, o Senhor diz que vou tirar deles', isto é, daqueles a quem o Espírito do Senhor previu, seus corações de pedra,
e eu vou colocar os corações da carne neles, pois Ele deveria se manifestar em carne e osso, e sobrecarregar entre nós. Pois, meus irmãos, o habitat de nossos corações é o templo dedicado ao Senhor (A Mensagem de Barnabe (Século II), VI). Que você contemplo, acrescentou, a grande misericórdia do Senhor, que é grande e
gloriosa, e deu Seu Espírito àqueles que são dignos de arrependimento. Eu disse: Por que então, senhor, ele não fez tudo se arrepender? Ele disse: Para aqueles cujos corações Ele os via ser puros e obedientes a Ele, ele deu o poder de se arrepender com todo o seu coração. Mas para aqueles cujo engano e maldade Ele percebeu, e
viu que eles pretendiam se arrepender hipocritamente, ele não deu arrependimento de que eles não iriam profanar seu nome novamente' (Pastor Hermas (século II), Livro III, 8, VI). Como o Salvador enviou-o, e com um chamado para convencer, não para nos forçar; porque a violência não tem lugar no caráter de Deus (Mensagem a
Diogneso (120 d.C.), Exordium, VII). Mas aquele que ressuscitou dos mortos também nos levantará se fizermos Sua vontade, e caminhar em Seus mandamentos e o que Ele amava, afastando-nos de toda a injustiça (Polycarp (100-150), filipinos, II). Deus, querendo que pessoas e anjos seguissem sua vontade, decidiu libertá-los para
praticar a justiça. Se a Palavra de Deus prevê que alguns anjos e pessoas certamente serão punidos, isso é porque ela sabia de antemão que eles seriam invariavelmente perversos, mas não porque Deus os criou assim. Assim, quem quer se arrepender pode ter misericórdia (Justin, o Mártir (100-165), Ditogos, CXLI). Mas agora Ele
nos convence e nos leva à fé para que possamos seguir o que é grato por sua livre escolha, através das forças racionais com as quais ele próprio nos deu (Justin, o Mártir, Apologistas Primeiro, XI, 4). Pelo que dissemos antes, ninguém deve concluir que confirmamos que tudo o que acontece é devido ao destino, pelo fato de
confirmarmos que os eventos foram conhecidos com antecedência. É por isso que também resolveremos este problema. Aprendemos com os profetas e afirmamos que esta é a verdade: punições e tormentos, bem como boas recompensas, são dadas a cada um deles de acordo com suas obras. Se não fosse esse o caso, se tudo
tivesse acontecido pelo destino, não haveria absolutamente nenhum livre arbítrio. De fato, se já está estabelecido que um é bom e o outro é ruim, então nem o que merece elogios nem é vitup'rio. Se a raça humana não tem o poder de escapar, a livre determinação, do que é vergonhoso e escolher o belo, ela não é responsável por
qualquer ação que faça. Mas este homem é virtuoly e peca com livre escolha, podemos demonstrar o seguinte argumento: vemos que o mesmo objeto vem de um oposto ao outro. Agora, se eu estivesse determinado a ser ruim ou bom, eu não seria capaz de fazer as coisas opostas e eu mudaria tantas vezes. Na verdade, ninguém
pode dizer que alguns são bons e outros são maus, a partir do momento em que afirmamos que o destino é a causa do bem e do mal, e que ele realiza coisas que contradizem a própria, ou que se deve aceitar como verdade o que já sugerimos anteriormente, ou seja, essa virtude e palavras perversamente puras, e que apenas um
acredita que há algo bom ou ruim. Esta, como a verdadeira razão mostra, é o auge da maldade e da maldade. Argumentamos que este é um destino inevitável, que aqueles que escolheram o bem receberão uma recompensa digna, e aqueles que escolheram o contrário terão uma punição igualmente digna. De fato, Deus não fez o
homem como outros seres. Por exemplo: árvores ou quatro patas, que não podem fazer nada em livre resolução. Neste caso, ele não seria digno de recompensa e louvor, pois ele não teria escolhido o bem para si mesmo, mas teria nascido bem; e porque era ruim, ele seria punido com certeza porque ele não seria livre, mas porque ele
não poderia ser algo diferente do que ele era Mártir, apologistas primeiro, XLIII). Aqueles que foram avanço (Deus), que seria injusto, seja pessoas ou anjos, não fez o mal por causa de Deus, mas cada um através de sua própria culpa (Justin, o mártir, Diálogo com Trifanus, CXL). Viver com Deus e, tendo-o capturado, deixar de lado
sua antiga natureza. Não fomos criados para morrer, mas morremos por nossa própria culpa. Nosso livre arbítrio nos destruiu, nós, os livres, nos tornamos escravos; fomos vendidos por pecado. Nada de mal foi criado por Deus; nós mesmos somos perversos. mas nós, tendo mostrado isso, podemos rejeitá-lo novamente (Tacian Syrian
(120-180), Letras, XI). Deus libertou o homem, e este poder sobre si mesmo Deus lhe dá como um dom para a caridade e compaixão quando o homem obedece a você. Pois, como homem, desobedecendo, atraiu a morte sobre si mesmo, obedecendo assim à vontade de Deus, aquele que deseja é capaz de receber a vida eterna por si
mesmo (Teófilo antiofilo (120?-186), Livro para Autolic, I, 27). A expressão: Quantas vezes eu quis reunir seus filhos... mas você não quis, ilustra bem a antiga lei da liberdade humana, porque Deus o tornou livre desde o início, com a vontade e a alma, para aceitar os desejos de Deus sem ser forçado por Ele. Deus não faz violência, e
bons conselhos sempre o observam, então ele dá bons conselhos a todos, mas também dá ao homem o poder de escolha, pois deu aos anjos que são seres racionais, para que aqueles que obedecem recebam apenas o bem dado por Deus e salvos para eles. [...] Se não cabe a nós fazer isso e não fazê-lo, então por que o apóstolo, e
muito antes dele, o Senhor, nos aconselharia a fazer as coisas e abster-se dos outros? Mas sendo um homem livre em sua vontade desde o início, e livre é Deus, como foi feito, ele sempre recebeu conselhos para manter o bem que é alcançado pela obediência a Deus (Irene Lyonsky (130-202), contra o herê, IV, 37, 1 e 4). Assim disse
que o padre: não devemos nos orgulhar ou não antigos; pelo contrário, devemos ter medo; não ocorre que, conhecendo Cristo, façamos coisas que não agradam a Deus, e, portanto, nossos pecados não são mais perdoados, excluindo-nos de Seu reino. Paulo disse a este respeito: Se ele não perdoou os ramos naturais, ele não vai
perdoá-lo, pois você é uma oliveira selvagem enxertado nos galhos de uma oliveira e derivado de seu suco (Irenaeus de Lyons, Here Againstsies, IV, 27, 2). Portanto, o Senhor nos trocará com seu sangue, dando sua vida por nossas vidas, sua carne por nossa carne. Ele derramou o Espírito do Pai para que a comunhão de Deus e do
homem pudesse ser possível. Ele levou Deus ao povo através do Espírito, e levou as pessoas a Deus através de sua encarnação (Irenaeus de Lyon, Contra hereen, V, 1, 2). Assim como têm a liberdade de escolha, bem como a virtude e o defeito (porque você não honrará tanto o bem quanto punirá os maus, se o defeito e a virtude
estiverem em seu próprio poder, e alguns deles são diligentes nos assuntos confiados a eles, e outros estão errados), assim como os anjos (Atenas de Atenas (133-190), Apelo aos Cristãos, XXIV). Mas nós, ouvindo das Escrituras que a própria escolha e recusa do Senhor foram dadas ao homem, repousamos nos critérios infalíveis da
fé, mostrando o espírito disposto, à medida que escolhemos a vida e acreditamos em Deus através de Sua voz (Clemente de Alexandria (150-215), Stromata, II, 4). Cristo traz livremente a Salvação para toda a raça humana (Clemente de Alexandria, Professor, XI). Como Deus pode não nos fazer para que não pecamos e não sejamos
unssymons? Se um homem tivesse feito isso, ele não teria pertencido a si mesmo, mas ele teria sido a ferramenta de quem o moveu. [...] E o que, neste caso, será diferente de uma harpa sobre a qual a outra toca; ou um navio operado por outra pessoa, onde elogios e culpa estão nas mãos de um músico ou piloto, são apenas
ferramentas feitas para usar alguém que tem habilidades? Mas Deus, em sua bondade, decidiu torná-lo humano; pela liberdade, ele a elevou sobre muitas de suas criaturas (sírio bardesano (154-222), encontrado por fragmentos). Acho que o fato de que o homem foi libertado por Deus, o mestre de sua própria vontade e autoridade, o
que indica a presença da imagem de Deus e semelhança com Ele. Você verá que quando Ele coloca o bem e o mal diante do homem, a vida e a morte, o curso geral da disciplina é estabelecido nos mandamentos pelos quais Deus chama o homem do pecado, ameaça e o adverte; e não é em outra base, mas o fato de que o homem é
livre, voluntariamente ou por obediência ou resistência. Assim, tanto o bem quanto o propósito de Deus é revelado no dom da liberdade dada ao homem de Sua vontade (Tertullian (160-220), Contra Marcinho, II, 5). [...] Também é claramente definido no ensino da Igreja que toda alma racional é apoiada pelo livre arbítrio e pela vontade
(Origen de Alexandria (185-253), Sobre princípios, prefácio). Quando Deus se comprometeu a criar um mundo como nada que venha a ser sem causa, cada uma das coisas que existiriam foi apresentada à Sua mente. Ele viu o que levaria quando cada uma dessas coisas foram produzidas; E quando o resultado estiver completo, o que
mais virá a seguir. e o que mais seria o resultado dessas coisas eles estavam para acontecer; e assim por diante até que a sequência de eventos fosse concluída, Ele sabia que seria sem ser completamente a causa do que estava acontecendo com cada uma das coisas que ele sabia que aconteceria (Origen Alexandria, Comentário a
Gênesis, Livro III, 6). Existem, de fato, inúmeras passagens nas Escrituras que estabelecem com extrema clareza a existência do livre arbítrio (Origen de Alexandria, Por Princípios, III, 1). O homem tem a capacidade de autodeterminação, na medida em que ele é capaz de querer e não querer, e é dotado do poder de fazer ambos
(Hipólita Portus (século III), Refutação de todos os ers, X, 29). Agora, aqueles que decidem que uma pessoa não tem livre arbítrio e afirmam que ela é governada pelas necessidades inevitáveis do destino... com direito ao Livre Arbítrio). Além disso, meu oponente diz que se Deus é forte, misericordioso, querendo nos salvar, que
mudará nossas atitudes e nos fará acreditar em Suas promessas. Assim, essa violência não é a bondade e a generosidade do Deus supremo, mas a luta vã e pueril na busca para ganhar a dominação. Para o que seria tão injusto como forçar as pessoas que são relutantes e indignos a reverter suas inclinações; digitando à força em
suas mentes o que eles não querem obter, eo horror para obter? (Arnobi Sika (250?-330), contra pagãos, Livro II, 65). Conhecimento prévio dos eventos não é a razão pela qual ocorreram. As coisas não acontecem porque Deus sabe. Quando algo acontece, Deus sabe disso (Eusébio Cesariano (265-339), Preparando-se para o
Evangelho, VI, 11). Era necessário que o Cordeiro de Deus fosse proposto por outros cordeiros, a natureza da qual Ele aceitou, e toda a raça humana (Eusébio Cesariano, Demonstração Do Evangelho, Prefácio, X). Todos os homens eram propensos a mortes por corrupção. Ao substituir todos nós, a Palavra aceitou um corpo
semelhante ao nosso, dando-se a morte para todos nós sacrificarmos seu Pai. (...) Assim, ao morrer tudo nele, a lei universal da mortalidade humana pode ser abolida. A exigência da morte foi cumprida no corpo do Senhor e não atinge mais pessoas feitas como Cristo. Para as pessoas que se renderam à corrupção, a corrupção foi
restaurada, e ao se apropriar do corpo de Cristo e sua ressurreição, as pessoas se redimiram da morte (Alexandria (296-373), Encarnação, VIII). O filho de Deus veio a este mundo. homens que sofrem em seu corpo por todos os homens (Athanasius de Alexandria, Sermão contra os arianos). Portanto, querendo ajudar as pessoas, Ele,
a Palavra, conviveu com pessoas tomando a forma de homem, aceitando por si mesmos um corpo semelhante ao corpo de outras pessoas. Através de coisas sensoriais, ou seja, através das ações de seu corpo, Ensinou-lhes que aqueles que foram privados de seu reconhecimento, através de sua orientação universal e providência,
podem, através das ações de seu corpo, reconhecer a Palavra de Deus encarnado e chegar ao conhecimento do Pai através dele (Athanasius de Alexandria, Encarnação, XIV). Porque, de acordo com o evangelho, muitos estão chamando, e apenas alguns são escolhidos, então a eleição não é uma questão de julgamento aleatório.
Essa distinção é baseada em escolhas baseadas em mérito. Feliz, quem Deus elege: abençoado porque ele é digno de eleição (Hilary Poitier (300-368), Tratado do Salmo, 64, V). Não há um tipo de alma sinby natureza, mas outro praticando justiça por natureza; ambos agem por escolha, a essência da alma é apenas uma espécie e
igualmente em tudo (Cirilo de Jerusalém (Cirilo de Jerusalém (313-386), Leituras, IV). em vez de por natureza, por que Deus se preparou para coroar uma glória indomante tingy? As ovelhas são afáveis, mas ela nunca foi coroada por sua afabilidade; porque sua qualidade afável pertence a ele por natureza, não por sua escolha (Cirilo
de Jerusalém, Leituras, IV). Você é feito para compartilhar com a videira sagrada: se você ficar na videira, você vai crescer como um pão de frutas; mas se você não ficar, você será consumido pelo fogo. Então vamos dar frutos que valham a pena. Que o mesmo que videira estéril não será o mesmo para nós; não acontece que quando
Jesus vê isso, ele a maltrata por sua infertilidade. Que todos, pelo contrário, digam estas palavras: Eu, no entanto, como oliveira verde na casa de Deus, acredito no amor de Deus para sempre e para sempre. Não é uma oliveira sensível, mas uma compreensível, leve. O que é certo de Ele é plantar e água; Vale a pena suportar para
você. Portanto, não despreze a graça de Deus: mantenha-a piedosa quando você a receber (Cirilo de Jerusalém, Katekhenis, eu, 4). Não admira que o mundo inteiro tenha sido salvo porque Ele não era apenas um homem, mas apenas um filho nasceu.
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