
A ordem da salvação nas diferentes tradições cristãs
Sobrenaturalista

Evangélica

Particularista Universalista

Sacerdotal

Particularista
consistente

Supralapsariana Infralapsariana Amyraldiana Luterana Wesleyana Universalismo
absoluto

Anglicana Romana Ortodoxa
Grega

Arminiana Pelagiana

Particularista
inconsistente

Naturalista

Eleição de alguns 
para a vida 
eterna com Deus

Eleição de alguns 
para a vida 
eterna com Cristo

Eleição de alguns 
para o dom da 
habilidade moral

O dom de Cristo 
para redimir seus 
eleitos e oferta de 
salvação para 
todos

O dom de Cristo 
para expiar os 
pecados de todos

Estabelecimento 
da Igreja como 
agente vivo para 
comunicar a 
graça suficiente 
de Deus

Estabelecimento 
da Igreja “para o 
suprimento 
contínuo dos 
benefícios da 
cruz”

Instituição da 
Igreja e dos 
sacramentos 
para aplicar a 
satisfação de 
Cristo

Permissão da 
Queda — culpa, 
corrupção e total 
inabilidade

Permissão da 
Queda — culpa, 
corrupção e 
inabilidade moral

O dom de Cristo 
para tornar a 
salvação possível 
para todos

O dom de Cristo 
como satisfação 
pelos pecados do 
mundo

O dom de Cristo 
como satisfação 
pelos pecados do 
mundo

O dom de Cristo 
para fazer 
satisfação pelos 
pecados de todos 
os homens

O dom de Cristo 
para oferecer 
satisfação por 
todos os pecados 
humanos

O dom de Cristo 
para reconciliar a 
humanidade 
pecadora com 
Deus

O dom de Cristo 
para possibilitar o 
dom da graça 
suficiente

O dom da Lei e 
do Evangelho 
para indicar o 
caminho e 
persuadir para 
que andem nele

O dom da graça 
suficiente 
(persuasão) para 
todos

O dom de Cristo 
para expiar os 
pecados 
passados e para 
servir como um 
bom exemplo

Predestinação de 
todos para a vida

O dom dos meios 
de graça para 
comunicar a 
graça salvadora

Remissão do 
pecado original 
para todos e o 
dom da graça 
suficiente para 
todos

Permissão da 
Queda — culpa, 
corrupção e total 
inabilidade

Permissão da 
Queda — culpa, 
corrupção e total 
inabilidade

Permissão da 
Queda — culpa, 
corrupção e total 
inabilidade

Permissão da 
Queda — perda 
da justiça 
sobrenatural

Permissão da 
Queda — 
deterioração 
física e moral

O dom do livre-
arbítrio como 
virtude para que 
cada homem 
possa fazer o que 
é requerido dele

Permissão da 
Queda — perda da 
justiça original, 
perda do 
conhecimento de 
Deus e inclinação 
para o mal

Permissão da 
Queda

Permissão da 
Queda

O dom de Cristo 
para redimir os 
eleitos e oferta de 
salvação para 
todos

O dom do 
Espírito Santo 
para salvar os 
redimidos

O dom do 
Espírito Santo 
para salvar os 
redimidos

O dom do 
Espírito Santo 
para operar a 
habilidade moral 
nos eleitos

O dom do 
Espírito Santo 
para aplicar a 
expiação de 
Cristo a todos

A comunicação 
desta graça 
através dos 
sacramentos 
como canais 
indispensáveis

Aplicação da 
satisfação de 
Cristo através dos 
sacramentos sob 
causas 
secundárias

Instrução, 
justificação e 
edificação através 
das ordenanças 
da Igreja

Salvação de 
todos os que 
cooperam com 
esta graça

Aceitação de 
todos os que 
andam no 
caminho certo

Santificação dos 
que cooperam 
com esta graça

Continuação de 
boas-obras 
através do 
esforço voluntário

Predestinação 
para a vida 
daqueles que não 
resistem aos 
meios de graça

Predestinação 
para a vida 
daqueles que 
fazem proveito da 
graça suficiente

Santificação de 
todos os 
redimidos e 
regenerados

Santificação de 
todos os 
redimidos e 
regenerados

Santificação pelo 
Espírito

Santificação 
através dos 
meios de graça

Santificação de 
todos os que 
cooperam com a 
graça suficiente

Salvação de 
todos

Salvação através 
do sacramento 
do batismo que 
comunica a  vida 
e da Eucaristia 
que a alimenta

A edificação de 
uma vida santa 
de todos os que 
continuam a fazer 
uso dos 
sacramentos

A edificação na 
graça através dos 
sete sacramentos
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