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LIÇÃO 7 – CONCEITOS: DETERMINISMO (continuação) 

1) INTRODUÇÃO  

a) Revisão: na Lição 6, iniciamos as definições dos conceitos de determinismo e fatalismo. 

b) Objetivo: estudar o conceito teológico de ‘determinismo’/‘fatalismo’. 

c) Delimitações: não abordar a questão do ponto de vista irreligioso e de outras religiões, mas 

apenas a visão monoteísta cristã; não abordar a dimensão individual, mas apenas a da humanidade. 

d) Método: abordar o tema por meio de quatro perguntas, indicando de antemão os pontos de 

chegada coerentes com a teologia cristã.  

e) Problemas:  

i) Quem é o Deus revelado em Jesus?  

ii) Que humanidade representa a imagem e semelhança desse Deus?  

iii) Que mundo esse Deus criaria?  

iv) Qual a relação entre esse Deus e essa humanidade?  

f) Resposta básica: toda a teologia, portanto a escatologia, depende de quem é o Deus revelado. 

2) PRIMEIRA PERGUNTA: QUEM É DEUS?  

a) Teologia própria: o Deus revelado em Jesus tem seus atributos perfeitos;  

b) Fonte de revelação:  

i) Negativa: ao especificar o Deus ‘como revelado em Jesus’, afastam-se outras concepções de 

‘Deus’, mesmo aquelas retratadas na filosofia, nas diversas teologias e nas diversas tradições cristãs 

e denominacionais; nem sempre o retrato de Deus é fiel ao Deus de Jesus.  

ii) Positiva: a pergunta por Deus é apresentada diretamente a Jesus, aquele que se revela como a 

imagem perfeita e final de Deus.   

c) Atributos divinos relevantes à escatologia:  

i) Onisciência: Deus sabe todas as coisas; sabe antes que aconteçam (presciência); 

ii) Soberano: Deus não é afetado por nada fora dele; ele sabe tudo sem precisar intervir; 

iii) Autoexistente: Deus existe de si e por si, sem depender de nada ou ninguém além de si mesmo,  

iv) Liberdade: Deus é livre e intervém se e quando quiser, independente da ação do ser humano.  

d) Erros:  

i) Onisciência x soberania: um Deus que sabe tudo porque causa tudo, não é soberano.  

ii) Presciência x soberania: um Deus que sabe todas as coisas de antemão porque ele as determinou 

(como um autor sabe o que cada personagem da sua obra fará), é onisciente, mas não soberano;   

3) SEGUNDA PERGUNTA: QUEM É O SER HUMANO?  

a) Antropologia bíblica: Quem é o ser humano?  

b) Imagem e semelhança de Deus: seja como for que se defina a ‘imagem’ e ‘semelhança’, tem 

que incluir a responsabilidade moral; esse é o ponto de chegada necessário.  

c) Livre-arbítrio:  

i) redundância/pleonasmo: o ‘arbítrio’ tem de ser ‘livre’, do contrário não é ‘arbítrio’ de forma 

nenhuma; portanto o adjetivo ‘livre’ é redundante, não acrescenta nada ao substantivo.  

ii) dom de Deus que capacita o ser humano a conhecer as escolhas e decidir;  

iii) afetado pela queda, porém não extinto;  

iv) a redenção jamais poderá privar o ser humano da liberdade original;  

v) não absoluto nem irrestrito; pelo contrário, o arbítrio não é livre do próprio ser humano.  

d) Responsabilidade: a humanidade é moralmente responsável por suas decisões e ações;  

e) Dependente: ao contrário de Deus, o ser humano é dependente, limitado, condicionado; suas 

ações abrem possibilidades e fecham outras; às vezes, é possível “desfazer”, mas, às vezes, não;   

f) Queda: causa alienação, problema fundamental do ser humano em oposição à responsabilidade.  
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g) Erros:  

i) Um ser humano que faz apenas o que está determinado, não é livre e, portanto, não tem 

responsabilidade moral; é como o personagem de um romance que faz o que o autor escreveu.  

ii) Liberdade: o ser humano é livre, porém sua liberdade tem a contingência do humano, ou seja, é 

limitada a si próprio e ao outro, ao coletivo, que gera condições maiores do que a soma das partes.  

4) TERCEIRA PERGUNTA: O QUE É O MUNDO?  

a) Teologia natural: Como é o mundo criado para esse ser humano exercer sua liberdade? 

b) Leis naturais: regem o ambiente de forma constante e previsível; natureza des-personal. 

c) Comportamento: somente em um mundo com leis constantes, o ser humano pode ser livre. 

d) C.S. Lewis: “Talvez possamos conceber um mundo em que Deus corrigisse as consequências do 

abuso do libre-arbítrio por parte de suas criaturas a cada momento [...]. Em um mundo com tais 

características, no entanto, as ações torpes não seriam possíveis, e, portanto, a liberdade da vontade 

seria nula [...]. As leis fixas, as consequências que se desencadeiam pela necessidade causal e toda 

a rodem natural são a um só tempo limites a que a vida comum [das pessoas] se confina e também 

a única condição possível em que qualquer vida seja possível.”i  

e) Erros:  

i) (1) ‘pessoalizar’ eventos da natureza (espíritos, ‘mãe terra’) ou mecânicos; ou seu oposto:  

ii) (2) ‘mecanificar’ o comportamento humano;   

5) QUARTA PERGUNTA: QUE RELAÇÃO HÁ ENTRE DEUS E O HUMANO?  

a) Que tipo de relação Deus tem com a humanidade? 

b) Dilemas: ou Deus faz tudo (ser humano passivo), ou o ser humano faz tudo (Deus passivo);   

c) Teorias: principais teorias para resolver o dilema.  

i) compatibilistas (calvinistas): a soberania de Deus é compatível com a responsabilidade humana 

de forma não compreensível; no fim, o ser humano só faz o que Deus permite.   

ii) libertarianos (arminianos): o ser humano é livre para decidir e responsável pelos seus atos.ii  

d) Erros: a contradição entre a soberania de Deus e a liberdade humana é falsa;  

i) Argumentos: não há diferença qualitativa entre a natureza de Deus e seus atributos; a soberania 

divina tem as qualidades (infinitas) de Deus e a liberdade humana tem as limitações do ser humano; 

a liberdade humana está para a soberania divina assim como o humano está para Deus.  

ii) Fatalismo teológico: Se Deus determina tudo, não há história, apenas um ‘jogo’, no qual as 

ações humanas não têm importância. Nesse caso, a alienação humana é agravada e não superada.   

e) C. S. Lewis: “Independentemente do que signifique a liberdade humana, a liberdade divina não 

pode significar uma indeterminação entre as alternativas e a escolha de uma destas. [...] A liberdade 

de Deus consiste no fato de que nenhuma outra causa além dele mesmo produz os seus atos e 

nenhum obstáculo externo os impede, isto é, de que sua bondade é a raiz da qual todos eles se 

desenvolvem e sua onipotência o ar em que todos florescem.”iii 

6) PROPOSTA: CHAVE DE INTERPRERTAÇÃO ALTERNATIVA  

a) Determinismo/fatalismo: não deve ser usado como chave de interpretação, porque é uma 

influência pagã/mitológica e incoerente com a teologia do Antigo e do Novo Testamento;    

b) Aliança: chave de leitura para interpretação da relação de Deus com a humanidade  

i) Liberdade de Deus: fica preservada, porque Deus foi movido por nada além de si mesmo a fazer 

promessas de futuro à humanidade. 

ii) Responsabilidade humana: também fica preservada, porque todo ser humano é chamado a viver 

de modo responsável diante de Deus a quem presta contas do bem e do mal praticado.  

7) PARA REFLETIR  
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