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1. Leitura: Salmo 71.8 

 

2. Cântico: Perdoa-me, Senhor! – HCC 275 

IBSPLAY https://youtu.be/NsS-X0pwy3A  

 

3. Confissão/Gratidão: Exaltem ao Senhor em oração, confessem os pecados 

perante Deus e agradeçam por seu perdão e graça sobre nossas vidas. 

 

4. Instrução: Após os devocionais a respeito das doutrinas fundamentais da 

reforma, os cinco somentes: Sola fide, Sola Gratia, Solus Christus, Sola Scriptura, Soli 

Deo glória, estamos proporcionando para a igreja, por meio desta nova série de 

devocionais, uma imersão nas chamadas “doutrinas da graça”. As doutrinas da 

graça não são doutrinas humanas e nem doutrinas inovadoras, antes estão presentes 

na Bíblia como um todo. Almejando um melhor entendimentoa respeito faremos uso 

de um recurso didático, visando a compreensão  destas velhas verdades, vejamos: 

 

Tulip – A flor da reforma 

Tulip é uma formatação didática para nos referirmos as doutrinas da graça. Funciona 

como um acróstico, a fim de servir como um recurso auxiliar para a memorização 

destas doutrinas:  

T – Total Depravity - Total Depravação 

U – Unconditional Election – Eleição Incondicional  

L – Limited Atonement – Expiação Limitada 

I – Irresistible Grace – Irresistível graça 

P – Perseverance of the saints – Perseverança dos Santos 

Agora, apresentados as doutrinas da graça, avançamos para entendermos cada uma 

delas. Serão no total 5 devocionais, onde neste primeiro abordaremos a doutrina da 

Total Depravação. 

https://youtu.be/NsS-X0pwy3A
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 Total depravação   

A primeira doutrina é a Depravação Total, uma das principais doutrinas da graça. Ela 

afirma que o homem caído é totalmente depravado, ou seja, que o pecado afetou o 

homem em sua totalidade. Isso significa que cada parte do homem está contaminado 

pelo pecado (mente, emoção e vontade). 

Quando o apóstolo declarou: "Porque eu sei que em mim (isto é, na minha carne), não 

habita bem algum" (Romanos 7:18), ele referiu-se a muito mais do que seu corpo com 

seus apetites, mas também ao seu homem natural inteiro, com todas as suas 

faculdades, poderes e propensões. 

O conjunto foi contaminado, e, portanto, nada de bom poderia resultar dele até que a 

graça Divina fosse comunicada. Por exemplo: quando encontramos "ódio, emulações, 

iras e invejas" inscritos nessa lista incompleta das "obras da carne" horríveis fornecida 

por Gálatas 5 (leia Gl 5), fica bastante claro que essa palavra envolve muito mais do 

que os membros do nosso corpo físico; ainda mais quando descobrimos que essas 

obras são colocadas contra “o fruto do espírito”. 

Assim, fica evidente que, quando Cristo declarou: "O que é nascido da carne é carne", 

Ele quis dizer que o que é propagado pelo homem caído é depravado, que tudo o que 

vem a este mundo por geração ordinária é carnal e corrupto, fazendo com que o 

coração seja enganoso acima de todas as coisas, e desesperadamente perverso. 

Também fica evidente do contexto imediato (João 3:3-5), que o que Ele afirmou no 

versículo 6 visava demonstrar a necessidade absoluta da regeneração. 

O homem natural age como lhe agrada, mas ele agrada a si mesmo em uma única 

direção — para si e para baixo, nunca para Deus e para cima. Como Romanos 6:20 

diz dos santos, enquanto em seu estado não-regenerado: "Porque, quando éreis 

servos do pecado, éreis livres da justiça". Em toda a sua vida o homem pecador 

age como um agente livre, pois ele não é forçado nem por Deus nem por Satanás. 

Quando ele quebra a lei, ele o faz por sua própria opção, e não por coerção de outro. 

Ao fazê-lo, ele está agindo livremente por sua própria natureza caída.  

Vejamos, como esta verdade está na Bíblia como um todo; 

 

https://fiel.in/2DJpzzR
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Na Lei 

O texto de Gênesis é enfático, após a queda (Gn 3): “Viu o Senhor que a maldade do 

homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo desígnio do 

seu coração;” Gn 6.5 

Nos poéticos 

“Diz o insensato no seu coração: Não há Deus. Corrompem-se e praticam 

abominação; já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos 

homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se 

extraviaram e juntamente se corromperam; não há quem faça o bem, não há nem um 

sequer.” Salmo 14.1-3 

Nos profetas  

“Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças, como trapo da 

imundícia; todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um 

vento, nos arrebatam.” Isaías 64.6 

“Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto; 

quem o conhecerá?” Jeremias 17.9 

Nos Evangelhos  

“Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida.” João 5.40 

Nas cartas Paulinas 

Leia com atenção Romanos 3.9-20; 

5. Aplicação: Pensamentos para a devoção pessoal/familiar: 

a) A depravação total aponta para a nossa incapacidade de fazermos qualquer bem 

espiritual. O homem não é incapaz de fazer o bem (como ajudar alguém), mas até 

mesmo o seu bem é intimamente mal em seu coração. Alguns chamam a depravação 

total de depravação radical, ou seja, a maldade encontra-se na raíz do coração 

humano. O bem do homem é como ofertar um prato de comida preparado com as 

mãos completamente sujas. 
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b)  A doutrina da depravação total revela nossa real condição: Morte! Estávamos 

mortos, cegos e incapazes de escolhermos a Deus – o bem maior! Colossenses 2.13 

nos diz que: “E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e 

pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando 

todos os nossos delitos.” Somente Deus, soberanamente pode interromper nosso 

estado de morte nos trazendo de volta a vida. 

c) Como você tem estado diante de Deus? Você se considera bom e merecedor ou 

reconhece que tudo o que temos recebido é pela graça através do sacrifício de Cristo, 

por meio da fé e isso NÃO VEM DE NÓS, mas é dom de Deus. Não de obras para 

que ninguém roube a glória de Deus! Efésios 2.8 

6. Intercessão: Ore a Deus com gratidão, reconhecendo quão maravilhosa graça 

Ele operou em pecadores como nós.  

 

7. Conclusão: Em nosso próximo devocional entenderemos a doutrina da eleição 

incondicional. Perceberemos o quanto ela é Bíblica e como ela precisa ser 

redescoberta, todos os dias, para a manuntenção da nossa fé. Soli Deo Gloria! 

 

 

 

 

 

 


