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Seixos que os arminianos devem ruminar... 
Peter L. Meney 

 
Traduzido por Rogério Portella1 

 

1. Se todos os homens têm livre arbítrio, o pecador é tão livre quanto o santo? 

2. Por que Cristo disse: “Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não 
trouxer?” (Jo 6.44), se todos os pecadores possuem vontade e poder para ir a ele?  

3. Algum homem possui o poder de recusar-se a ir a Cristo quando o Pai o atrai? 

4. “... Os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá” 
(Dn 12.10). Alguma dessas pessoas tem livre arbítrio?  

5. As pessoas sobre quem Pedro disse: “Mas estes, como animais irracionais, que 
seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não 
entendem, perecerão na sua corrupção” (2Pe 2.12), têm livre arbítrio?  

6. Os homens “que já antes estavam escritos para este mesmo juízo” (Jd 4), têm livre 
arbítrio?  

7. Jesus disse “os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão” 
(Jo 5.25). Essas pessoas têm livre arbítrio?  

8. Deus disse “E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada 
um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor; porque 
todos me conhecerão...” (Hb 8.10b,11). As pessoas mencionadas têm livre arbítrio?  

9. Apesar de Jesus ter dito: “... porque opero uma obra em vossos dias, ora tal que 
não crereis, se alguém vo-la contar” (At 13.41b), não poderia um ser humano dotado 
de livre arbítrio crer?  

10. A doutrina do livre arbítrio não torna o homem a causa da própria salvação? 

11. O homem pode ter livre arbítrio e Deus ser soberano? 

12. Existe algum escravo livre? 

13. Não são todos os homens escravos do pecado até serem libertados pelo Filho? 
(Jo 8.34-36) 

14. O pecador é livre para desejar, escolher, amar, tornar-se cristão, ou, livre para não 
fazer nada disso? 

15. Se formos salvos por nosso livre arbítrio, não é um fato que a única diferença 
entre o salvo e o perdido é que o salvo fez melhor uso de sua vontade? 

16. Se Deus salva apenas os que desejam ser salvos, isso não faz a vontade de Deus 
dependente da vontade humana? 

17. Deus opera todas as coisas de acordo com o conselho de sua vontade (Ef 1.11), ou 
ele realiza algumas coisas segundo a vontade do pecador?  

18. O Deus imutável (Ml 3.6) pode ser mudado pela vontade do pecador?  

19. A salvação ou a perdição depende do uso que um homem faz de sua vontade? 

                                                   
1 Fonte: http://www.go-newfocus.co.uk/pages.php?section=22&subsection=9&artID=172 
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20. O pecador possui a vontade de cumprir a vontade de Deus antes de nascer de 
novo? Em caso afirmativo, sua vontade é mudada ao nascer espiritualmente? 

21. Deus dá início à obra da graça no pecador de modo autônomo, ou a vontade do 
pecador é consultada de antemão? 

22. Cristo precisa obter o consentimento do pecador antes de poder salvá-lo? 

23. O pecador tem que aceitar a Cristo para poder ser salvo, e rejeitá-lo para perder-
se? Em caso afirmativo, não está Cristo limitado na obra de salvação ao que o 
pecador considera coerente fazer? 

24. A fé é a condição da salvação, ou a evidência da salvação? 

25. Temos que crer para podermos ser salvos ou o crente já possui a vida eterna? 

26. Cristo salva pecadores ou os pecadores salvam a si mesmos? A salvação é uma 
obra de parceria? 

27. Se os pecadores são salvos por outros meios além da graça divina, por favor, cite o 
capítulo e o versículo onde isso é afirmado? 

28. Caso Deus tenha se proposto a salvar todos os homens, e ele não muda, não serão 
todos os homens salvos? Em caso negativo, por que não? 

29. Se Deus opera todas as coisas segundo o conselho de sua vontade (Ef 1.11), é de 
sua vontade salvar os que não querem ser salvos?  

30. Se Cristo veio para salvar pecadores (1Tm 1.15) e não o fez, teria Cristo falhado?  

31. Se Cristo falhou, de que depende a esperança cristã? 

32. Se a graça é o favor concedido a alguém indigno, a graça não cessa onde o mérito 
tem início? 

33. Quando o pecador é despertado pelo Espírito, ele não possui vida eterna? 

34. Existe algum estágio intermediário entre a vida e a morte? 

35. É necessário agir a fim de viver, ou a vida sempre precede a ação? 

36. Cristo veio buscar e salvar pecadores (Lc 19.10), ou salvar os que o procuram?  

37. Se os pecadores têm que buscar a Deus para serem salvos, e ninguém o busca 
(Rm 3.11), alguém será salvo?  

38. A salvação de pecadores não precede o chamado, e não é Deus quem realiza 
ambas as coisas (2Tm 1.9)? Somos salvos ou chamados de acordo com nossas obras?  

39. Se Deus salva pecadores de acordo com seu propósito (2Tm 1.9), não é o plano da 
salvação da mesma idade que o propósito de Deus? 

40. Se Cristo veio para salvar pecadores (1Tm 1.15), e consumou a obra (Jo 19.30), o 
que sobrou para os pecadores fazerem em relação à salvação? 

41. Foram concedidos dons diferentes para a salvação de pecadores ou para a 
edificação do corpo de Cristo (Ef 4.11,12)?  

42. Pode existir um efeito sem causa? 

43. A causa fundamental da salvação é obra de Deus ou do pecador (Fp 1.6)?  

44. Boas obras produzem o Espírito, ou o Espírito produz boas obras? 

45. Se Cristo meramente possibilitou a salvação e o pecador a torna real por seus 
atos, quem merece maior louvor? 
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