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Resumo: Erasmo de Roterdã e Martinho Lutero foram duas grandes 
personalidades históricas do século 16. Ambos buscavam uma renovação da 
cristandade de sua época. Contudo, Erasmo não aceitava o rompimento com 
a tradição da igreja, ao passo que Lutero procurava uma reforma baseada 
unicamente na vontade divina, expressa nas Escrituras. Assim, o debate entre eles 
foi inevitável, tendo como assunto: o livre-arbítrio humano. Enquanto o humanista 
Erasmo advogava a liberdade da vontade humana, apoiado nos pais da igreja, 
Lutero defendia a vontade divina, baseado em textos das Escrituras. Portanto, este 
artigo pretende descrever e sintetizar essa controvérsia, que lida com importantes 
conceitos sobre o homem e sobre Deus, analisando os principais pressupostos e 
incoerências presentes na argumentação deles. As idéias desses grandes autores 
provêem importantes janelas para o entendimento das diferentes compreensões 
de Deus e do homem naquela nova fase do cristianismo, em uma Europa às portas 
da modernidade.
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FRee oR seRvaNT WIll? humaN’s WIll IN eRasmo e luTeRo

absTRacT: Erasmus of Rotterdam and Marthin Luther were two important 
historical personalities of the sixteenth century. Both search for christendom 
renovation in their time. Notwithstanding, Erasmus didn’t accept the disruption 
with the tradition of the church, whereas Luther look for a reform based exclusively 
on divine will express on the Scriptures. Thus, the debate between them was 
inevitable. The topic chosen: human’s free will. The humanist defends human’s free 
will based on the Fathers; on the other hand, Luther defends human’s will based 
on Scripture’s text. Therefore, the present article describes and synthesizes the 
controversy that deals with important concepts about man and God, analyzing the 
main presuppositions and inconsistencies on their arguments. The assumptions 
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of these two great scholars open interesting windows to understanding different 
comprehensions about God and man, on that new period of Christianity in Europe, 
that is closely to modernity.

KeyWoRds: will, freedom of will, Erasmus, Luther.

Introdução 

Inicialmente, Erasmo de Roterdã (1466/1469-1536) e Martinho Lutero 
(1483-1546) tiveram uma simpatia mútua. Embora possuíssem diferenças de 
pensamento, ambos almejavam uma reforma religiosa na Europa. No verão 
de 1518, Erasmo escreveu ao reitor da faculdade de Erfurt, onde Lutero havia 
estudado, enfatizando que este “tem dito muitas coisas excelentemente boas” 
(Froude, 1894, p. 169). No ano seguinte, por iniciativa de Lutero, eles se 
corresponderam. Enquanto Lutero demonstrou humilde consideração, Erasmo 
amigavelmente recomendou-lhe moderação.

Contudo, tal proximidade provocou a suspeita de que Erasmo estivesse 
apoiando o movimento de Lutero, levando muitos a pensarem que ele “pôs o ovo que 
Lutero chocou”. Assim, Erasmo passou a ser informado de todos os lados que, se ele 
quisesse acabar com tais suspeitas, seria necessário escrever um texto contra Lutero. 
Por sua vez, foi-lhe sugerido o tema do livre-arbítrio como defesa do dogma da Igreja 
(Bainton, 1969[?], p. 221). A preparação do material seria inevitável, considerando 
que, à semelhança da “maioria dos humanistas do renascimento, Erasmo não levou o 
projeto de reforma do cristianismo para além do catolicismo” (Moraes, 1999, p. 8).

Quando Lutero tomou conhecimento de que esse livro estava em fase de 
preparação, mandou-lhe uma carta, em 15 de abril de 1524, rogando que Erasmo 
continuasse neutro no conflito e não escrevesse contra ele. Mas isso não trouxe  
nenhum resultado. Em setembro de 1524, na feira de Frankfurt, ocorreu a primeira 
publicação de De Libero Arbitrio. Essa obra alude diretamente à compreensão 
antropológica luterana1 em suas Asserções2. Muito embora, essa mesma visão também 
apareça em outros de seus escritos3 anteriores a 1524. Neles, Lutero (1987a, 1987b, 
1987c), nega a força da vontade humana em decidir ou avançar em direção ao bem.

Assim, em dezembro de 1525, Lutero publicou sua resposta aos argumentos 
de Erasmo em sua obra De Servo Arbítrio. Conquanto essa disputa não tenha atingido 
as massas, ficando mais restrito ao ambiente acadêmico. Tais textos indicaram as 
duas grandes posições antropológicas da cristandade no início do século 16.

Este artigo, portanto, objetiva descrever panoramicamente tal debate4, 
sintetizando os principais conceitos e argumentos utilizados, o que propiciará uma 
leitura comparada das idéias gerais de ambos. Finalmente, serão tecidas algumas 
análises e considerações acerca dos pressupostos e argumentos centrais envolvidos 
nessa disputa. 
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O livre-arbítrio de Erasmo 
A obra de Erasmo pode ser segmentada em três partes principais. A primeira 

delas discute algumas questões preliminares acerca da importância do tema e os 
pressupostos metodológicos envolvidos em seu estudo. A seguir, o estudo investiga 
dois tipos de passagens bíblicas: as que sustentam o livre-arbítrio e as que parecem 
se opor a ele. Finalmente, são analisados os argumentos utilizados por Lutero para 
negar o livre-arbítrio.

Questões preliminares
Ao iniciar suas considerações sobre a importância do tema, Erasmo estabelece as 

suas limitações e os desdobramentos práticos relativos à noção de negação do livre-arbítrio. 
Em seus comentários metodológicos, a pressuposição da obscuridade das Escrituras 
sublinha a importância dos pais da igreja. Para ele, essas observações preliminares são até 
mesmo mais relevantes que o corpo do debate em si. 

Limitações e implicações do tema
As limitações do tema estão diretamente relacionadas à sua complexidade e 

ambigüidade, ao passo que as implicações práticas da rejeição da vontade humana 
envolvem: discórdia entre cristãos, perda do referencial dos decretos da Igreja e ação 
irresponsável da população. 

Enquanto afirma sua submissão à autoridade da igreja, mesmo em questões 
que, não podem ser entendidas, Erasmo acusa Lutero de desprezar a sabedoria dos 
pais e concílios da igreja. Basear-se apenas nas Escrituras não seria um caminho 
adequado, pois ali existiriam lugares secretos que Deus não desejou que fossem 
penetrados. Seria melhor “reconhecer a insondável majestade da sabedoria divina, 
e a debilidade da mente humana” (erasMus, 1969[?], p. 38). Apenas as questões 
necessárias acerca do livre-arbítrio deveriam ser discutidas, deixando de lado seus 
aspectos obscuros bem como outros assuntos difíceis5, cuja discussão só levaria à 
discórdia e desunião, e se preocupar realmente com o que importa: viver a religião 
com amor e harmonia. 

No entanto, ainda que alguns temas sejam importantes e necessários, eles 
não deviam ser proclamados aos “ouvidos comuns”. Assim, pois, como a tentativa 
de remoção de algumas doenças causa ainda maior prejuízo, há certos erros que 
produzem menor dano quando escondidos e não arrancados. Embora exista o direito 
de declarar a verdade, quando se está convencido de posições equivocadas tomadas 
por alguns concílios, tal postura é inconveniente, pois permite que descrentes 
desprezem a autoridade dos pais da igreja, mesmo em suas boas decisões (erasMus, 
1969[?], p. 40-41).
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Mesmo que Lutero estivesse correto em suas idéias acerca da vontade humana, 
elas abririam uma grande janela para a impiedade6, especialmente para aquelas mentes 
preguiçosas e maliciosas. Por isso, o assunto deveria ser tratado apenas no âmbito 
acadêmico. Não seria prudente espalhá-lo às massas.

Pressupostos metodológicos
Embora afirme a autoridade das Escrituras, Erasmo revela que elas retratam o 

livre-arbítrio de maneira ambígua. Como sua pressuposição básica é a obscuridade da 
Bíblia, a posição dos pais da igreja torna-se essencial para a correta compreensão do texto 
sagrado, especialmente sobre o assunto da vontade humana.

Assim, o autor se sente à vontade ao se juntar à esmagadora maioria7 destes que, 
desde o tempo dos apóstolos, não negavam totalmente a força do livre-arbítrio. Entre 
eles, figuram inúmeros estudiosos gregos8 e latinos9 que foram aprovados através dos 
tempos e reconhecidos pela intelectualidade e testemunho de vida. Nesse caso, então 
seria mais sábio submeter à opinião pessoal à aprovação desses escritores, embora o peso 
das Escrituras sobrepuje qualquer posição humana. Mas, visto que elas são ambíguas 
quanto ao tema da discussão, não é a questão da autoridade que está em disputa, mas sua 
interpretação e significado (erasMus, 1969[?], p. 42-43).

Todavia, aqueles10 que questionam a autoridade dos pais, afirmando que essa é 
apenas uma opinião humana, e apregoam possuir o dom do Espírito para a interpretação 
adequada das Escrituras, esquecem-se que, mesmo supondo a atualidade desse dom e 
a importância capital do livre-arbítrio para a salvação humana11, não há como aceitar a 
hipótese de que o Espírito de Cristo teria permitido que sua igreja estivesse enganada 
por mais de 13 séculos. Também é inconcebível a idéia de que homens12 de tamanha 
santidade não fossem dignos de serem inspirados com o conhecimento desse assunto, 
supostamente, tão digno de consideração (erasMus, 1969[?], p. 44-46).

Análise de textos bíblicos
Considerando que Lutero afirmava utilizar apenas as Escrituras como base de suas 

idéias, Erasmo então propôs demonstrar que mesmo nos textos sagrados o conceito e o papel 
do livre-arbítrio são ressaltados. Embora admita a existência de passagens que parecem negá-lo, 
não pode haver contradição nas Escrituras, pois elas procedem do mesmo Espírito. 

No entanto, antes de reportar-se ̀ a Bíblia , o autor esboça sua definição de livre-arbítrio 
que deve acompanhá-lo em sua investigação: “força da vontade humana pela qual o ser 
humano pode aplicar-se às coisas que levam à salvação eterna ou delas afastar-se” (erasMus, 
1969[?], p. 47).
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Textos que sustentam o livre-arbítrio
Na perspectiva de Erasmo, Eclesiástico 15:14-17 13 constitui o principal texto 

que advoga o livre-arbítrio. Ao interpretá-lo, ele assinala que o homem foi criado com 
uma razão incorrupta, de onde nasceu a vontade, livre para tomar boas ou más decisões. 
Entretanto, a partir da queda, ela quase se extinguiu, tornando-se tão depravada que não 
pode corrigir seus caminhos. Mas, com a ajuda da divina graça, que sempre acompanha o 
esforço humano, é possível agir corretamente. 

Existem, portanto, cerca de três tipos de graça. Quanto à graça comum, todos 
possuem por natureza. Ela foi depravada pelo pecado e não conduz à vida eterna. 
Por isso, apenas permite livre escolha para atividades cotidianas. Mas, através da graça 
peculiar, os apelos divinos (em orações, sermões e outros) possibilitam que o pecador 
fique inconformado com sua situação. Por fim, a última graça concede força para levar a 
cabo a decisão pessoal de mudança (erasMus, 1969[?], p. 52-53).

Tal decisão é baseada no livre-arbítrio é fundamental para a compreensão de 
diversas passagens do Antigo Testamento.14 Elas abrangem declarações em que Deus 
indica o bem e o mal salientando suas respectivas recompensas dando ao homem liberdade 
de escolha. Outras compreendem diversas promessas condicionais e exortações para o 
cumprimento da lei divina. Não seria razoável, por exemplo, aconselhar que alguém tome 
certa decisão quando este não tem condições de tomá-la ? Por que, então, fazer promessas 
sob condições, se não há vontade própria? 

Quanto ao Novo Testamento, o argumento se repete. Ao lamentar sobre a 
impiedade de Jerusalém (Mt 23:27), Jesus não poderia imputar aos judeus o que não 
foi feito pela própria vontade deles. Existem também várias sentenças condicionais que 
salientam promessas de recompensa ou punição.15 Semelhantemente, inúmeras passagens 
paulinas que acusam o homem de desprezar os mandamentos divinos não fariam sentido 
se sua vontade não fosse livre. 

Assim, Erasmo compreende que se o homem não pode decidir entre o bem e o 
mal, não é possível culpá-lo de seus pecados. Aliás, se a vontade não é livre, o pecado 
deixaria de ser pecado pela sua involuntariedade (erasMus, 1969[?], p. 50).

Textos que parecem opor-se ao livre-arbítrio
Entre as principais passagens que parecem se opor ao livre-arbítrio se destacam 

aquelas que mencionam o endurecimento do coração de faraó.16 Como resolução dessa 
dificuldade, Erasmo utilizou a explicação dada por Orígenes: por intermédio de suas más 
ações, Faraó “tornou-se cada vez mais inflexível àquilo que o levaria ao arrependimento, 
assim como pela ação da mesma chuva, terras cultivadas produzem excelentes frutos, 
terras não cultivadas geram espinhos”. O sol que derrete a cera endurece o barro 
(erasMus, 1969[?], p. 65).

Há também o relato de Gênesis 25, em que Jacó foi escolhido, ao passo que 
Esaú rejeitado. Entretanto, tal escolha não dizia respeito à salvação destes. Deus pode 
determinar que alguns nasçam escravos ou pobres, mas isso não significa exclusão da 
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salvação. A rejeição de Esaú, que ainda nem havia nascido, era baseada na presciência 
divina17 de que ele cometeria atos dignos disso. 

O outro grupo de textos se refere à figura da autoridade do oleiro sobre o barro18, 
ao fazer vasos para honra ou desonra. Entretanto, a questão em Paulo não é discutir 
acerca do livre-arbítrio, “mas reprimir o murmúrio ímpio dos judeus contra Deus, que 
devido `a sua obstinada descrença rejeitaram a graça do evangelho, enquanto os gentios 
foram recebidos com base em sua fé” (ERASMUS, 1969[?], p. 71).

Existem grandes implicações quando se estabelece uma visão unilateral: se o 
homem tudo faz, não há espaço para a graça. Mas se ele não faz nada, não existe lugar 
para os méritos, que proporcionam as recompensas ou punições. Assim, a aparente 
contradição de passagens que ora afirmam a vontade humana, ora a vontade divina, 
pode ser harmonizada através da junção do empenho da vontade do homem com a 
assistência da graça.

   

Análise dos argumentos das asserções de Lutero contra o livre-arbítrio

Nessa análise Erasmo busca questionar as idéias de Lutero a partir de argumentos 
fornecidos pelos Pais da igreja, e apontar possíveis desdobramentos de seu pensamento. 
O texto de Gênesis 6:3, utilizado por Lutero, em Erasmo é interpretado à luz da 
clemência divina, e não de sua suposta severidade que anularia a idéia de livre-arbítrio. 
Quando Deus afirma que seu “espírito” não julgaria o homem para sempre, pois 
esse era “carnal”, Jerônimo explica que, enquanto o “espírito” significa a ira divina, o 
termo “carnal” indica a fraqueza da natureza humana que tende a pecar. Aqui não há a 
conotação de desejo ímpio. Assim, o texto demonstra a misericórdia divina ao dar 120 
anos para o arrependimento. Não obstante, se todas as coisas são feitas por Deus, não 
faria sentido esperar por arrependimento. Aliás, essa não era uma referência a toda raça 
humana, mas apenas aos homens completamente corruptos daqueles dias, visto que 
Noé é retratado como um homem justo diante de Deus. 

Portanto, a humanidade não está plenamente corrupta. Alguns pais da igreja 
diziam que existem sementes de virtude implantadas na mente humana, pelas quais 
vêem e buscam a virtude, embora misturadas com rudes afeições que incitam para 
outras coisas (erasMus, 1969[?], p. 76). Para vencer essa má tendência o homem precisa 
da graça divina. Assim, Paulo menciona que o Espírito ajuda o homem em sua fraqueza. 
20 Ora, não pode ser chamado de fraco quem não pode fazer nada, mas sim aquele cuja 
força para execução é insuficiente.21

Semelhantemente, alguns pais ortodoxos distinguiam três estágios da ação 
humana: o pensamento, vontade e a realização. Apenas na segunda fase é que o livre-
arbítrio age, mas com a força da graça. Logo, visto que o labor humano nada alcança, 
exceto quando a graça também está presente, toda obra é atribuídu à beneficência divina. 
Mas isso não significa que o homem não faça nada, nem anula a cooperação humana 
com a graça. (erasMus, 1969[?], p. 80).
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Quanto aos desdobramentos do pensamento luterano, Erasmo declara sua repulsa 
quanto à idéia da indignidade do mérito humano, especialmente quando se lembra de homens 
piedosos que viveram de maneira justa na presença de Deus. As referências das Escrituras 
com respeito à recompensa e julgamento seriam nulas se não houvesse mérito. Claro que o 
argumento de Lutero acerca da benevolência divina que imputa seus méritos do homem22 
pode ser uma boa resposta, mas quanto`a dedução dessa idéia, é difícil compreender uma 
justiça que lança outros aos tormentos do inferno, por não terem dignidade para efetuar 
boas obras, quando estes não têm livre escolha (erasMus, 1969[?],p. 87-88).

O servo arbítrio de Lutero

O livro de Lutero é bem mais extenso que a obra de Erasmo. A discussão promovida 
por esses textos seguiu os moldes de debate da época (Watson, 1969[?], p. 13). Por isso, a 
resposta de Lutero seguiu a seqüência estabelecida pelo seu oponente, buscando respondê-
lo ponto por ponto. 

Considerações de Lutero sobre as questões preliminares de Erasmo

À semelhança de Erasmo, Lutero considerou tais questões como sendo a parte mais 
importante da Diatribe23, pois “contém praticamente toda a questão, quase mais do que o 
corpo do livro que se segue” ( Lutero1993, p. 51-52). Assim, Lutero responde aos principais 
aspectos abordados nessa seção: a necessidade de submissão aos decretos da igreja e a 
autoridade dos pais, a obscuridade e ambigüidade Escrituras, a ênfase na piedade cristã em 
detrimento de assuntos secundários como o livre-arbítrio, a importância da manutenção da 
paz, o problema de se expor esse assunto às multidões e o perigo de abertura de uma janela 
para a impiedade. 

Dessa forma, a ênfase de Erasmo na importância de submissão aos decretos da igreja, 
mesmo quando não os compreende, é severamente criticada, pois não se pode crer naquilo 
que não se entende. A pretensa autoridade dos pais da igreja e seu respectivo endosso do 
livre-arbítrio são cridos por leitores que buscam transformar todos os seus ditos, em artigos 
de suma autoridade, desconsiderando suas fraquezas e a dependência que tinham da graça.

O único referencial cristão está nas Escrituras. Seus textos e assuntos majestosos 
não são obscuros ou ambíguos, visto que não faria sentido Deus concedê-los aos homens. 
Os problemas de interpretação surgem a partir da ignorância lingüística de gramática e 
vocabulário. Ainda assim, palavras obscuras num lugar, podem ser esclarecidas em outro 
(Lutero, 1993, p26).

Entretanto, as Escrituras não possuem apenas clareza, elas também são salutares e, por 
isso, devem ser divulgadas e aprendidas. Mas através das idéias de obscuridade e ambigüidade, 
Erasmo infere que assuntos complexos, como o livre-arbítrio, tornam-se secundários e não 
devem ser discutidos, pois atrapalham a piedade cristã, causando discórdia entre os cristãos e 
promovendo a impiedade do povo.
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A partir de um pressuposto contrário, Lutero acusa os “escritos escorregadios” 
erasmianos de ensinarem a incoerência de uma ação piedosa destituída de um exame 
prévio das forças que a produzem, isso é, o conhecimento da vontade, A que implicaria 
a insanidade da ação sem reflexão.

Assim, a idéia de uma unidade cristã amparada pela ausência das discussões sobre 
o livre-arbítrio, revela a Lutero alguns interesses mais profundos de seu interlocutor:

Paz e tranqüilidade da carne te parecem muitíssimos mais valiosas do que a fé, 
a consciência, a salvação, a palavra de Deus, a glória de Cristo [...] nessa causa 
eu viso uma coisa séria, necessária e eterna, de tal espécie e importância que é 
necessário afirmá-la até a morte, mesmo que o mundo todo não só tivesse que ser 
envolto em conflito e tumulto, mas também ruísse num só caos e fosse reduzido 
ao nada. [...] querer fazer cessar esse tumulto não é outra coisa do que suprimir e 
proibir a palavra de Deus [...] deverias dizer que as doenças que se podem tolerar 
com menor mal são esses tumultos [...] Aqueles que não querem que as almas 
sejam redimidas, como o papa e os seus, a elas cabe prender a palavra de Deus e 
impedir aos homens o acesso à vida e ao reino dos céus, para que eles mesmos não 
entrem e não permitam que os outros entrem (Lutero, 1993, p. 38-43).

Por sua vez, a alegação de que as opiniões luteranas sobre o livre-arbítrio, se fossem 
declaradas ao povo abririam janelas para a impiedade, foi fortemente rechaçada. Lutero 
enxerga aqui uma inversão que Erasmo deveria fazer em seus argumentos. Ao invés de 
identificar ambigüidade quanto a Escritura Sagrada, ele deveria afirmar a obscuridade 
dos segredos da majestade divina. Pois se Deus desejou que elas fossem divulgadas para 
benefício dos eleitos, quem é o homem para questioná-lo?

Através desses dogmas, se abriria uma janela para a impiedade, que seja; eles [as 
pessoas ímpias] pertencem à supremamencionada lepra do mal que se deve tolerar. 
Não obstante, com tais dogmas ao mesmo tempo se abre, para os piedosos e eleitos, 
a porta para a justiça, a entrada para o céu e o caminho para Deus. Se, seguindo teu 
conselho, nos abstivéssemos desses dogmas e ocultássemos essa palavra de Deus 
aos seres humanos, de modo que cada um, enganado por uma falsa convicção a 
respeito da salvação, não aprendessem a temer a Deus e a se humilhar, para que, 
por meio do temor, por fim chegasse à graça e ao amor, então teríamos fechado 
muito bem tua janela. [...] Assim nós mesmos não entraríamos no céu, além de 
impedir que outros entrassem (Lutero, 1993, p. 46).

Análise de textos bíblicos empregados por Erasmo

Antes de se deter no texto bíblico, Lutero buscar analisar o conceito prévio de 
livre-arbítrio que Erasmo utilizou como base para sua investigação bíblica, e sugeriu 
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que seu oponente não percebeu as incoerências de sua definição. A idéia de “força 
da vontade humana” compreende faculdades da vontade24, que necessariamente 
não estão no âmbito da ação propriamente dita “aplicar-se” ou “afastar-se”, o que 
indica que o conceito está numa posição intermediária entre a vontade e sua ação. 
Entretanto, essa aplicação ou afastamento se referem a “coisas que levam à salvação 
eterna”, ou seja, coisas que transcendem o próprio ser humano. Portanto, segundo 
essa definição, o livre-arbítrio possui uma força extraordinária: ela não se restringe 
ao âmbito da vontade, pois leva a cabo ações que vão além da própria capacidade e 
compreensão humana. 

Para Lutero, que considera “que as coisas que levam à salvação eterna são as 
palavras e as obras de Deus” (1993, p. 76), o livre-arbítrio se refere uma força que não 
está sujeita a ninguém, e esse não é o caso do ser humano.

Se não queremos omitir completamente essa palavra – o que seria mais seguro 
e piedoso, devemos ensinar que se use de boa fé, de tal modo que se conceda 
ao ser humano um livre arbítrio não com respeito ao que lhe é superior, 
mas apenas ao que lhe é inferior, isso é: ele deve saber que em relação a 
suas faculdades e posses tem direito de usar, fazer e omiti-las segundo o 
livre arbítrio [...] Em relação a Deus, porém, ou nas coisas que concernem 
à salvação ou condenação, ele não tem livre arbítrio, mas é cativo, sujeito e 
servo ou da vontade de Deus ou da vontade de Satanás (1993, p. 51).

A imagem escolhida para ilustrar a vontade humana é de um jumento. Ele quer e 
anda de acordo com a vontade de seu montador, seja Deus ou Satanás. Entretanto, “não 
está em seu arbítrio correr para um dos dois cavaleiros ou procurá-lo; antes, os próprios 
cavaleiros lutam para o obter e possuir” (Lutero, 1993, p. 49).

Textos bíblicos que sustentam o livre-arbítrio em Erasmo

Ao se dirigir às passagens das Escrituras utilizadas por Erasmo para defender o livre-
arbítrio, Lutero exige que seja apresentada uma passagem que especifique claramente o 
significado e capacidade da vontade humana. Pois a definição erasmiana afirma uma força pela 
qual o homem se aplica, enquanto que os textos bíblicos interpretados defendem um livre-
arbítrio que não pode fazer o bem sem a graça. 

No caso dos textos que exortam o cumprimento da lei, recompensas, punições e outros 
sentidos mencionados não expressam o que a vontade é capaz de fazer. Eles apenas indicam 
o que deve ser feito. Logo, os verbos utilizados são imperativos. O mesmo ocorre com as 
promessas divinas condicionais, que estão no modo subjuntivo. Se as Escrituras quisessem 
afirmar o que é feito ou tem condições de ser feito, seriam usados verbos no indicativo.

Dessa forma, a função da lei não é afirmar o poder da vontade, e sim demonstrar a 
impotência e incapacidade humana de cumpri-la ou zombar da soberba do homem evidenciando, 
assim, a nulidade da força de vontade. 
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Textos bíblicos que parecem se opor ao livre-arbítrio em Erasmo

A explicação das passagens sobre o endurecimento do coração de faraó, a 
eleição prévia de Jacó e a rejeição de Esaú, e a relação oleiro - barro, foi equivocada 
simplesmente porque não respeitou a simplicidade das palavras das Escrituras e buscou 
adaptações através de analogias e inferências.

Assim, uma leitura simples, aliada ao respeito pelo mistério da majestade de 
Deus e seus juízos incompreensíveis25, seria suficiente para aceitar o poder da vontade 
divina em detrimento da fraqueza humana. Porque, mesmo os fracos argumentos da 
presciência divina, afirmados na Diatribe, que deseijam negar sua influência no decurso 
dos acontecimentos, não indicam o que o livre-arbítrio pode fazer.

Portanto, Lutero coloca a graça de Deus de forma diametralmente oposta ao 
livre-arbítrio humano. Quando “não atribuirmos exclusivamente à vontade de Deus 
a vontade e o poder de endurecer, de ter misericórdia e de fazer tudo, atribuímos ao 
próprio livre-arbítrio o poder de ser capaz de tudo sem a graça” (1993, p. 125). Por isso, 
é impossível conciliar a presciência divina e a liberdade humana, pois a “onipotência e 
presciência de Deus abolem completamente o dogma do livre arbítrio”(1993, p. 137).

 

Análise dos argumentos de Lutero em Erasmo

Ao se referir ao texto de Gênesis 6:3, Lutero desafia Erasmo a exibir uma única 
passagem da Escritura em que Espírito de Deus signifique indignação ou ira. Além disso, 
ele salienta que a motivação daquele pronunciamento divino se deu num contexto em que 
os homens oprimiam a terra com tirania e tomavam mulheres pelo desejo da carne. Isso 
forçou a ira divina a acelerar o dilúvio e a postergá-lo por apenas 120 anos. Há também 
ali uma antítese que permeia toda a Escritura Sagrada: o Espírito e a carne, o que denota 
o sentido de maldade e vício para essa última. Nesse caso, a referência de Erasmo a Noé 
também pode ser resolvida ao se considerar que ele estava com o Espírito.

A partir da atuação desse Espírito, Lutero nega a concepção erasmiana de 
cooperação humana com a graça divina: 

Antes de ser renovado em nova criatura do reino do Espírito, Lutero o ser 
humano nada faz e em nada se esforça a fim de preparar-se para esta renovação 
e este reino; depois de recriado, nada faz e em nada se esforça para permanecer 
nesse reino, mas somente o Espírito faz ambas as coisas em nós (1993, p. 178).

Por isso, Lutero considera curioso o fato de que Erasmo, ao escrever sobre o                 
livre-arbítrio, exaltou mais a graça de Deus que a vontade humana.

Nós não discutimos e não ignoramos que todas as obras do ser humano possam 
ser boas se acontecem pela graça auxiliadora de Deus. Porém, não conseguimos 
admirar-nos o bastante de tua negligência, pois embora te propusesses escrever 
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a respeito da força do livre arbítrio, escreves sobre a força da graça de Deus 
(1993, p. 178-179).

Ao longo de sua argumentação, Lutero respondeu a Erasmo acerca das passagens 
das Escrituras que afirmam recompensa, a partir da noção de que a lei divina simplesmente 
indica o que deve ser feito e o que ocorre quando isso é cumprido. Entretanto, ao 
abordar as idéias de Paulo, ele demonstra que Deus pronuncia uma sentença sobre 
todos os homens. Todos eles são ímpios e merecem a ira divina, não havendo espaço 
para as noções de mérito e vidas piedosas esboçadas por Erasmo:

Esses que cultivavam a lei e as obras com o máximo empenho e esforço 
tanto da razão como da vontade – isto é, com toda a força do livre-arbítrio, 
recebendo ademais ajuda da própria lei ou do auxílio divino [...] esses, digo eu, 
são condenados por impiedade, não sendo justificados e, sim, definidos como 
carne diante de Deus [...] Pois absolutamente não interessa se cultivaram a lei 
com o máximo empenho, com empenho moderado ou sem nenhum empenho. 
Todos eles puderam cumprir apenas as obras da lei; mas as obras da lei não 
justificam (Lutero, 1993, p. 189).

 Esse contexto também lança luz ao problema de aceitar a justiça divina que 
condena aqueles que não possuem livre-arbítrio, visto que eles são dignos disso. Além 
do mais, quem é o homem para questionar a justiça divina? Entretanto, Lutero ainda 
fornece outro argumento, agora baseado no grau supremo da fé: 

Crer que é clemente quem salva tão pouco e condena tantos, crer que é justo 
quem, por sua vontade, nos torna necessariamente condenáveis [...] Se, portanto, 
eu pudesse de algum modo compreender de que maneira é misericordioso e 
justo esse Deus que mostra tão grande ira e iniqüidade, a fé não seria necessária 
( 1993, p. 47).

 

Considerações Finais

Os textos de Erasmo e Lutero não representam uma exposição detalhada e 
sistemática da noção de livre-arbítrio no pensamento deles. Mesmo porque o propósito 
dessas obras era debater e contra-argumentar a posição do outro. Entretanto, ainda assim 
é possível tecer alguns comentários com respeito aos pressupostos e desdobramentos 
envolvidos em suas respectivas argumentações.

Erasmo trabalha com o dualismo metafísico escolástico da relação homem e Deus, 
natureza humana e graça divina. Assim, para ele, “o que está em jogo nessa discussão é a 
defesa da dignidade humana, da alma como imagem e semelhança de Deus” (nasciMento, 
2006, p. 92). Por isso, Erasmo criaem um “Deus bom que auxilia o ser humano a avançar, 
sempre deixando-o agir como ser livre” (Lienhard, 1998, p. 142).
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Por sua vez, Lutero estabelece um outro dualismo, entre Deus e o demônio, não 
havendo aqui espaço para o homem e sua vontade. Aliás, deve se considerar que, nos 
tempos de Lutero, a liberdade da vontade humana não era entendida em termos de 
receptividade da graça, mas como uma habilidade do homem de dar uma contribuição 
ativa para sua salvação em forma de mérito. Dessa forma, “para o pensamento de Lutero 
– a pergunta pela liberdade da vontade no fundo é a pergunta pelo poder da vontade” 
(eBeLing, 1988, p. 175).

Logo, enquanto o humanista procurava sustentar a responsabilidade e dignidade 
humana, Lutero buscava defender o poder e a graça de Deus. Curiosamente, para isso, 
eles utilizaram o mesmo fundamento para seus argumentos: a obscuridade. Ao passo que 
Erasmo considerava a majestade das Escritura obscuras para a razão humana, Lutero 
indicava que, de fato, a majestade dos juízos e propósitos divinos é que é obscuro para 
a  débil mentalidade do homem. Isso era um subterfúgio conveniente para ambos: como 
Lutero fundamentava sua posição nas Escrituras, Erasmo indicava que estas eram obscuras. 
Semelhantemente quando Erasmo questiona a posição de Lutero, apoiando-se na imagem 
de um Deus justo, Lutero afirmava que essa justiça era obscura.

Contudo, essa base argumentativa trouxe incoerências para ambos os lados. Erasmo 
se contradisse ao advogar a ambigüidade das Escrituras para combater Lutero e afirmar os 
pais da igreja, ao mesmo tempo em que buscou harmonizar textos bíblicos que endossam 
o livre-arbítrio com outros que aparentam negá-lo. Assim, toda essa laboriosa tarefa foi 
minada através do seu fundamento proposto. 

Por sua vez,  para esquivar-se do conceito de um Deus injusto que condena 
indivíduos que não tiveram condições de escolha, Lutero asseverou a insondável e 
incompreensível justiça divina que não pode ser questionada. Entretanto, em primeiro 
lugar, o único texto26 citado para apoiar essa visão não diz que a justiça divina é 
incompreensível. Além disso, existem inúmeras passagens  

27 em que os escritores bíblicos 
reconhecem claramente a evidente justiça de Deus. Destacam-se, especialmente, dois 
textos que estão diretamente ligados com o juízo divino aplicado sobre os ímpios: em 
Apocalipse 16:7 o anjo do terceiro flagelo exclama a justiça de Deus, enquanto que 
em Apocalipse 15:3, os que foram salvos entoam junto ao mar de vidro um cântico, 
enfatizando que os atos de justiça divina se fizeram manifestos. Não há nenhum indício 
de obscuridade ou dúvida, a justiça de Deus é evidente. A única maneira de adaptar 
tais textos ao pensamento de Lutero seria através da criação de um novo conceito 
de justiça que abarcasse a punição de pessoas que não têm vontade própria, mas isso 
feriria o princípio usado contra Erasmo de que se deve respeitar a simplicidade das 
palavras das Escrituras. Assim, se Lutero quisesse continuar sustentando uma justiça 
divina incompreensível, ele teria que propor uma ambigüidade das Escrituras, conforme 
proposto por Erasmo.

Dessa forma, pode-se perceber que os pressupostos de obscuridade utilizados 
como tática de defesa e ataque produziram incoerências e contradições. Talvez a noção 
de um livre-arbítrio que significasse apenas receptividade da graça divina, desconectado de 
qualquer habilidade humana que viesse contribuir ativa ou meritoriamente para a salvação 
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pudesse ajudar a resolver os exageros e polarizações dos argumentos tanto de Erasmo 
quanto Lutero.

De qualquer forma, em realidade, as idéias desses dois grandes personagens históricos 
provêem importantes janelas para o entendimento das diferentes compreensões de Deus e 
do homem, naquela nova fase do cristianismo em uma Europa às portas da modernidade.

Notas

1 Essa expressão será usada de maneira intercambiável com o nome de Lutero.
2 Escritas após a disputa teológica em Leipzig, corrida nos meses de junho e julho de 1519, entre o 
João Eck  (defensor da Igreja Católica) e André Karlsdt (colega de Lutero).
3 Debate Sobre Teologia Escolástica (1517), O Debate de Heidelberg (1518) e os Comentários Sobre as Teses De-
batidas em Leipzig (1519). 
4 Para este estudo serão utilizadas as traduções em inglês e português: On the Freedom of  the Will (Eras-
mo) e Da Vontade Cativa (Lutero).
5 São listados aqui, entre outros, a presciência divina, a distinção das pessoas da divindade, a natureza 
divina e humana de Cristo, o pecado imperdoável.
6 Na visão de Erasmo, a negação do livre-arbítrio, defendida por Lutero, levava o povo à ação irres-
ponsável.
7 Erasmo excetua aqui apenas Maniqueu (c. 215-276), John Wyclif  (1320-1384) e Lorenzo Valla (c. 
1407-1457). O último, entretanto, não teria muita influência entre os teólogos. Apenas estes estariam 
em companhia de Lutero.
8 Orígenes, Basílio, Crisóstomo e Cirilo e entre outros.
9 Tertuliano, Cipriano, Ambrósio, Jerônimo, Agostinho, Scotus, entre outros.
10 Essa referência não é específica a Lutero, visto que Erasmo afirma não conhecê-lo pessoalmente, 
apenas através de seus escritos.
11 Erasmo não aceitava nenhuma dessas duas pressuposições.
12 Referência aos pais da igreja.
13 Embora esse livro não constasse no cânon hebraico, Erasmo explica que sua autoridade não deveria 
ser questionada, visto que em comum consentimento a igreja o havia admitido em seu cânon. 
14 Destacam-se: Gênesis 4:6-7; Êxodo. 32:9; Deuteronômios 30:15-19; Salmosl 34:12-14; 81:13; Isaías 
1:19-20; 21:12; 45:20, 27; 46:8; 52:1-2; Jeremias 15:19; 26:3-4; Ezequiel 18:21, 31; 33:11; Miquêias 6:3; 
Jl 2:12; Joel 3:8.
15 Como Matheus 5:12; 25.
16   Êxodo 9:12; Romanos 9:17.
17 Erasmo também comenta que a presciência divina não provoca os acontecimentos, mas apenas os 
prevê.
18 Isaías  45:9; Jeremias 18:6; Romanos 9:21-23. O texto de Paulo é o mais polêmico.
19 Considerando que a posição de Lutero será descrita na seção que trata da sua respectiva obra, 
o objetivo dessa parte é buscar a visão de Erasmo.
20 Romanos 8:26.
21 Referência à impossibilidade da extinção do livre-arbítrio.
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22 Indicação dos eleitos, na visão de Lutero, que também não têm méritos próprios.
23 Termo pelo qual Lutero se refere à obra de Erasmo.
24 Potência, habilidade, aptidão de querer, não querer, escolher, desprezar, aprovar, refutar etc.
25 Lutero cita o texto de Paulo: “Tem misericórdia de quem quer e endurece a quem quer. Não 
depende do que quer nem do que corre, mas do Deus que tem misericórdia” (Rm 9:18, 16).
26 Romanos 9:14-21. O verso 14 garante que não há injustiça da parte de Deus, enquanto o 
verso 21 diz que o homem não deve discutir com Ele.
27 Deuteronômios 32:4; 2 Crônicas 12:6; Esdras 9:15; Sl 7:11; 11:7; 19:9; 71:19; 119:75; 129:4; 
Jeremias 11:20; Deuteronômios 9:14; Lc 7:29.
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