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IPSA – ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL – MÓDULO III – SOBRE A IGREJA 

 

A melhor sequência de estudos da Teologia seguiria, nesse passo, 
pelas doutrinas da soberania de Deus, da providência e da predestinação. 
Contudo, privilegiando o mês do aniversário da IPSA, vamos saltar alguns 
pontos e estudar algo da doutrina da Igreja. Será necessário pontuar alguns 
conceitos para que essa doutrina seja mais bem exposta e, espera-se, 
compreendida. 

 

1. Uma questão de competência 

Sabe-se que há quem creia em deuses despersonalizados, como o sol, 
o vento, a natureza etc. Há também quem creia na existência de divindades 
pessoais, contudo limitadas. 

Foi estudado a respeito disso no politeísmo, com os panteões 
imaginários (grego, romano, nórdico, indiano etc.), conjuntos de deuses aos 
quais são concedidas características da falibilidade humana (os super-
heróis norte-americanos são quase um panteão moderno). 

Também foram vistos os conceitos imaginários deísta e teísta aberto, 
ambos com divindade única e limitada seja pelo seu afastamento da 
criação, seja pela negação da sua absoluta soberania. 

O cristianismo afirma, segundo as Escrituras, que o Deus único e 
tripessoal é absolutamente poderoso sobre a criação e soberano sobre 
tudo o que existe. Provas da condição absoluta e soberana de Deus 
encontram-se na criação e na palavra profética. 

 

1.1. Manifestações da competência exclusiva de Deus 

Sendo a criação o efeito da manifestação da vontade e do poder de 
Deus (Gn 1; Sl 24.1-2), ela demonstra a grandeza de Deus (Sl 19.1; Rm 1.19-
20) por meio daquilo que Ele já fez (a criação original), preserva (o estado 
atual da criação) e fará (os novos céus e a nova terra). 

A palavra profética traz em si as características (a) do poder de 
determinação antecipada, (b) de controle do presente e (c) de realização 
futura da história (Is 46.9-10). Cada palavra profética anunciada e cumprida 
por Deus é tomada por Ele como credencial da Sua identidade, autoridade 
e poder (Is 44.24-28). 
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1.2. Deus: causa primária e autor do decreto eterno 

Diferente do que afirmam certos teólogos, a grandeza de Deus não 
está manifesta pela expressão do Seu poder de consertar situações 
produzidas pela vontade livre dos seres que criou. Embora pudesse fazer 
desse modo, não foi assim que Ele livremente decidiu agir. Deus não se 
submeteu às contingências ou à mera previsibilidade. Soberano, Deus 
determinou absolutamente toda a história da criação em todos os seus 
mínimos detalhes. Reconhecendo isso nas Escrituras (Rm 11.33-36), os 
cristãos reformados afirmam que Deus é a causa primária de toda a história 
(CFW, V.II). 

O plano geral é denominado pela teologia como o decreto de Deus. 
Seus incontáveis detalhes, todos no decreto, são denominados decretos de 
Deus. Assim, as duas nomenclaturas podem ser alternativas pois o decreto 
contém os decretos e estes compõem àquele (CFW III). 

 

1.3. Criação: causas secundárias 

Cada agente criado, seja ele animado ou não, existe e age dentro do 
plano de Deus e cumpre o Seu decreto eterno no tempo. Quando cai uma 
folha de uma árvore, uma célula se duplica ou o planeta Terra orbita ao 
redor do sol, tudo realiza o mesmo plano naquilo que lhe cabe cumprir (isto 
é, por exemplo, o sol não se multiplica com vida e a folha não aquece o 
planeta). As ações de cada agente criado, sejam ativas, sejam passivas, são 
denominadas como causas secundárias para o cumprimento do decreto de 
Deus (CFW III.I). 

Deus, que é onisciente, não concedeu a qualquer dos entes que criou 
essa Sua competência (Jó 38-39; Sl 92.5; Is 55.7-9). Os entes criados podem 
ter apenas conhecimento limitado em suas exposições no tempo. Aos 
seres inanimados não foi concedida consciência. Logo, nada sabem e 
poucos poderão responder a estímulos no tempo (como o abrir e fechar de 
certa folhagem pela exposição à luz). Aos seres animados foi concedida a 
competência básica de responder a aspectos impostos pelo ambiente que 
os cerca. Seja a emissão de um pseudópode por uma ameba, seja a fuga 
que um animal empreende de seu predador, seja a resposta de um 
professor a uma pergunta elaborada por alguém no auditório. Níveis 
diferentes de consciência são manifestos pelos entes animados quando 
expostos a estímulos no tempo. Tratam-se de respostas às contingências da 
história criada. Contingências percebidas como tais apenas pelos entes 
criados aptos a percebê-las. 
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1.4. Causas secundárias, contingência e responsabilidade 

O ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus (Gn 1.26-28), 
é a coroa da criação. Entretanto, dotado como foi, também está limitado 
ao tempo e à percepção da história como contingente e imprevisível. No 
correr da sua história, cada ser humano se percebe tomando decisões e 
sofrendo consequências de atos próprios e de terceiros (Sl 51.3-5). 

Deus não é como o homem que fez. Não há contingências nem 
possibilidades para Deus (Jó 42.2; Tg 1.17). Tudo foi determinado na 
eternidade, é e será perfeitamente realizado no tempo (Ef 1.3-5; 1Pe 1.18-
20). Deus determinou a existência e a história de cada ser humano na Terra 
e para a eternidade. Ele conhece o momento histórico e a totalidade da 
história de modo completo, absoluto, analítico (At 4.24-28). Deus 
determinou e não altera jamais o Seu plano, o qual faz cumprir 
poderosamente como causa primária que é (Lc 22.22). 

O ser humano, diferentemente, percebe apenas aquilo que o rodeia. 
Relaciona-se com o tempo em que vive. Intervém em dado e restrito 
momento da história. Deus atribuiu ao homem, na limitação que lhe deu, e 
por causa dela, responsabilidade por seus atos (Ez 18.20). O fato de não 
saber exata e absolutamente os efeitos de suas ações obriga o ser humano 
a buscar pelas melhores decisões e por responder por cada um dos efeitos 
que, como causa secundária, produz. 

 

1.5. Conclusão 

Assim, o ser humano percebe a realidade como contingente e se 
percebe responsável (Rm 3.10-18). Deus o fez assim. Deus, determinante, 
onisciente, onipotente e livre como é, tem o ser humano salvo ou perdido 
conforme os Seus planos, embora cada pessoa humana perceba que aderiu 
ou rejeitou ao plano de salvação livremente. É uma questão de 
competência. 

 

2. Predestinação 

Tomando o ponto acima como fundamento, a doutrina da 
predestinação torna-se extremamente simples (Rm 9.19-24). É verdade que 
a percepção humana vai insistir na plena liberdade de escolha (livre arbítrio, 
Sl 109.17). A Revelação de Deus registrada, a Bíblia Sagrada, diferente da 
percepção humana, traz o conhecimento que devemos ter e crer para nos 
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conformarmos aos pensamentos de Deus (Rm 12.1-2). Curioso como este 
ato explicativo se soma ao conteúdo da discussão: a afirmação responsável 
da doutrina bíblica é feita sob a percepção de liberdade. De igual modo, a 
adesão ou a rejeição a ela. Cada ação dessas, percebida como contingente, 
contudo, satisfaz e cumpre o plano eterno, que é inexorável. 

 

2.1. Defensores de Deus 

Os adeptos da doutrina da liberdade absoluta da vontade do homem 
reforçam as suas percepções naturais com um argumento que, pretendem 
eles, defende Deus da acusação de ter sido o criador do mal e do pecado. 
Esses teólogos também fazem uso do argumento da ausência para justificar 
a existência do mal, do pecado, da enfermidade etc. 

Tem circulado pelas mídias sociais alguns vídeos que atribuem a 
Albert Einstein a virtude de ter respondido ao desafio de certo professor 
ateu em sala de aula. Questionava-se: se Deus existe, por que existe o mal? 
O argumento atribuído a Einstein compara a existência do mal a existência 
do frio e da escuridão. O mal seria a ausência de Deus do mesmo modo que 
o frio seria a ausência de calor e a escuridão a ausência de luz. 

Todavia, nada está ausente de Deus (Sl 139.7-12). A criação está n’Ele 
(At 17.28). O chamado céu é a Sua manifestação abençoadora sobre os que 
manifestaram no tempo a fé antes decretada para que vivessem (Ap 7.9-
17). O inferno, a expressão da Sua justiça contra os ofensores da Sua 
santidade no tempo (Ap 20.11-15). O argumento da ausência é tão 
encantador quanto falso. Deus mesmo afirma ser o criador de tudo o que 
há, tendo criado a cada detalhe para a Sua própria glória (Dt 32.39; Is 45.5-
18). Quem disputará com Deus a respeito dos Seus pensamentos? 

 

2.2. Uma figura explicativa 

Uma figura pode ser utilizada em favor da melhor compreensão. 
Considere-se a existência de um relojoeiro. É evidente que a atividade desse 
homem seja a fabricação de relógios. Também é evidente que este homem 
fabrique relógios porque não pode marcar o tempo sem o auxílio dessa 
pequena máquina. Cada engrenagem tem a sua finalidade, assim como 
cada parafuso, posição, encaixe e ponteiros. A máquina do relógio não 
funciona corretamente sem que esteja completa e o relojoeiro faz apenas 
instrumentos da maior precisão. Seus relógios marcam o tempo que ele, 
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sem eles, não marcaria. Contudo, somente o relojoeiro poderia fazê-los 
completos e adequados. 

Comparando o relojoeiro com Deus, a causa primária, e os relógios 
com a criação, as causas secundárias, temos que Deus fez a criação para 
que expressasse cada uma das características que contribuíssem para a 
realização do seu propósito. O relógio marca horas. A criação glorifica a 
Deus. 

Mas, é preciso enfatizar que o relojoeiro não marca horas. Ele 
fabricou o instrumento para isso. Saindo da figura, Deus não peca, mas 
criou o ser humano para, entre muitas outras coisas, isso também. 

Qual seria a razão de Deus ter feito um instrumento que cumprisse 
tão desgraçada atividade? É preciso recordar que a criação, mesmo o ser 
humano, não é o centro da existência. A criação não existe para si mesma. 
Tudo foi feito por Deus para Si mesmo e todos os eventos na história da 
criação têm a Deus como o seu centro e razão de ser. 

Há, portanto, uma diferença muito importante entre Deus e o 
relojoeiro. O fabricante de relógios da figura não é o criador do tempo. Ele 
apenas deseja contá-lo. Deus, ao contrário, é o criador do bem e do mal. O 
mal existe para a glória de Deus e põe em evidência a grandeza da Sua 
santidade e do Seu plano de redenção daqueles que Ele desejou criar e 
salvar por meio da encarnação da Pessoa do Deus Filho no tempo. A criação 
existe por causa do Criador. O mal e o pecado existem para a glória do 
Redentor, Jesus Cristo. 

 

3. Sobre a Igreja 

Esse é o tema específico do próximo estudo. 


