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ARMINIANO: “O que você faz com 1 Timóteo 2:4,2 que diz Deus desejar 
que todos os homens sejam salvos?” 

CALVINISTA: “Considerando o contexto, ou o que o apóstolo já tinha 
falado, o termo significa todas as classes de homens (vv. 1-2), mas aplica-se 
especificamente a todos os eleitos daquelas classes, pela seguinte razão: 

“Em 1 João 5:143 temos a promessa que, se pedirmos algo segundo a 
vontade de Deus, teremos isso! 

“Agora, se é a vontade de Deus, como você infere, salvar todos os homens, 
eleitos e não-eleitos, então pediríamos isso imediatamente a Deus, e com a toda a 
certeza seria feito, pois seria algo ‘segundo a sua vontade’. 

“Contudo, sabemos que isso não será realizado, pois o Salvador nos ensinou 
que muitos se perderão (Mt. 7:13-144). Portanto, sua interpretação arminiana desse 
versículo não pode estar correta. Infelizmente, você ouve 9 dentre 10 pregadores de 
rádio famosos e evangelistas nacionalmente conhecidos usarem 1 Timóteo 2:4 dessa 
forma, e muito mais pastores menos conhecidos seguindo em seu erro! 

“Mas se eu oro para que Deus salve todos os Seus eleitos, estou certo que Ele 
fará isso (Rm. 8:28-305), pois é algo que é ‘segundo a sua vontade’. 

“Por conseguinte, o ‘todos os homens’ de 1 Timóteo 2:4 refere-se a todos os 
tipos de homens que constituem os eleitos de Deus. São esses que Deus deseja salvar.” 

Fonte: The Standard Bearer, Volume 40, Issue 9 (Fevereiro de 1964)6 

                                                
1 E-mail para contato: felipe@monergismo.com. Traduzido em junho/2008. 
2 Que quer que todos os homens se salvem, e venham ao conhecimento da verdade. 
3 E esta é a confiança que temos nele, que, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. 
4 Entrai pela porta estreita; porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que 
entram por ela; e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. 
5 E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são 
chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à 
imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou a estes também 
chamou; e aos que chamou a estes também justificou; e aos que justificou a estes também glorificou. 
6 http://sb.rfpa.org/  
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