


1. Boas Vindas

1. Apresentação da atividade passada

2. Apresentação do conteúdo:

O QUE É LIVRE-ARBÍTRIO?
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A partir das imagens, que conceito 
se pode construir para 

LIVRE ARBÍTRIO? 
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Introdução

Quem nunca ouviu falar em livre-arbítrio? A palavra é 

conhecida, mas seu significado pode ser desconhecido 

pela maioria das pessoas, que a utilizam assim mesmo.
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LIVRE ARBÍTRIO: quando entendido corretamente, 
pode causar grande confusão. 
Foi o que ocorreu na época da Reforma 
Protestante.

Martinho Lutero

• 95 Teses
• Debate com Erasmo de Roterdã
• Livro: A escravidão da vontade

• Argumento contra a Igreja Católica Apostólica Romana: ideias 
bíblica sobre LIVRE ARBÍTRIO

Introdução
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Martinho Lutero

 Era impossível conciliar o verdadeiro evangelho da graça de
Deus com a ideia de livre-arbítrio pregada e crida na Igreja
Católica.

 Foi excomungado e tratado como herege.

 Abriu as portas para um movimento de retorno às Escrituras, o
que permitiu a compreensão desse tema tão importante, à luz
da Palavra de Deus.
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I. O que é livre-arbítrio?

Popularmente, é a possibilidade do homem de fazer

escolhas de forma “livre”.

O homem pode fazer o que quiser, e isso o tornaria livre de

qualquer influência, até mesmo de Deus.
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 Porém, o termo livre-arbítrio sob a óptica da teologia e da

filosofia é muito técnico e restrito.

O que nos interessa é o livre-arbítrio relacionado à Soberania

de Deus na salvação e como deve ser entendido à luz das

Escrituras.

I. O que é livre-arbítrio?
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 É a capacidade que o homem tem de fazer escolhas que podem
ser contrárias ou não à sua natureza.

 O termo ARBÍTRIO diz respeito a julgar, isto é, o homem “teria” a
capacidade de avaliar se vai tomar uma decisão contrária à sua
natureza ou não, por isso o termo “livre”.

I. O que é livre-arbítrio?
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CADA DIA 

IMPORTANTE ENTENDER!

• O homem: criado segundo a imagem e semelhança de Deus:
• retidão e perfeita santidade. 

Pesquise:  (Ec 7, 29; Gn 1,27; 2,7; 3,6; Sl 8,5; Mt 10,28; Rm 2,14-15). 

• Quando o homem pecou, perdeu a condição de “arbitrar” sobre sua 
vontade. 

• Escolher entre: praticar a vontade de Deus ou pecar.
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Para entender isso o esquema criado por Agostinho de Hipona sobre 
a condição do homem antes e depois do pecado é de grande ajuda.

 Antes da Queda o homem era:
 posse non peccare (capaz de não pecar)

 posse peccare (capaz de pecar)

 Depois da Queda o homem é:
 non posse non peccare (incapaz de não pecar)
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• Adão e Eva, foram criados santos e justos, mas desobedeceram.

• Todos os homens nascem sob as correntes do pecado, não
conseguem por si mesmos voltar-se para Deus.

• Só por meio da ação sobrenatural do Espírito, Deus transforma um
pecador e o resgata, este passa a ter o privilégio de obedecer e
fazer a vontade do Criador.
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A esperança humana, que 
se encontra fortalecida 

pela promessa de Deus, é 
que um dia seremos 

totalmente 

.
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Aplicação

 Você já tinha considerado que depois de Adão o livre-arbítrio
deixou de existir?

 Você concorda que as pessoas que não conhecem a Cristo agem
dominadas pelo pecado, como ensinam as Escrituras?

 Você tem se esforçado para obedecer a Deus em todos os seus
caminhos, numa resposta à ação transformadora de Deus em
você?
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https://www.youtube.com/watch?v=49META_quRwLink

4:10

https://www.youtube.com/watch?v=49META_quRw


RESPONDA:

1. Para você, o que é Livre Arbítrio?

2. Como você vive o Livre Arbítrio que 
Deus lhe deu?
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