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A B ÍB L IA E  A PR E DE ST INAÇÃO

[ J. Gresham Ma chen ]

Esta dou trina não é mais do que uma aplicação con creta da
dou trina dos decretos divinos. Se Deus pré-or dena tudo
que vai acon tecer, e se en tre o que acon tece está a salvação
de alguns e a per dição de ou tros, en tão se segue lo gicamen -
te que Ele pré-or dena am bas as coisas. Este decreto an teci-
pado de Deus de am bas as coisas veio a chamar-se de pre-
des tinação. A dou trina da predes tinação é precisamen te a
dou trina dos decretos divinos aplicada à es fera es pecífica
da salvação.

Po rém, esta dou trina não é tão só uma dedu ção da dou trina
geral dos decretos divinos; tam bém se en con tra de for ma
explícita na Bíblia de for ma clarís sima.

Por que, segun do a Bíblia, al guns ho mens se salvam e en -
tram na vida eter na, en quan to ou tros recebem o jus to cas -
tigo de seus pecados? Exatamen te por que alguns creem em
Jesus Cris to e ou tros não?



Bem, é bom dizer que aqueles que creem em Jesus serão
salvos e to dos os que não creem serão con denados. Isto é
eviden te. Po rém, por que alguns ho mens creem em Jesus e
ou tros não creem nEle? É tão so men te por que alguns, por
decisão pró pria, decidem crer em Cris to, en quan to ou tros,
por decisão semelhan te, es co lhem não crer?

Ou, por acaso, alguns ho mens creem, e ou tros não, por que
Deus os tem des tinado de an temão, em Seus eter nos pro -
pó sitos, a um des tes dois cur sos de ação?

Se o primeiro é o cer to, a dou trina da predes tinação é er rô -
nea. Se a von tade hu mana é o fator final na decisão de crer
ou não crer, de ser salvo ou não, en tão o resultado é um ab -
sur do con tinu ar-se falan do de predes tinação.

Alguns, na ver dade, defen dem tal ab sur do. A predes tina-
ção, dizem, significa tão so men te que os que creem es tão
predes tinados a salvar-se. Os que creem depen dem deles
mes mos, po rém, uma vez ten do crido por decisão pró pria,
en tão es tão predes tinados a receber a vida eter na.

Não há dú vida de que nos en con tramos dian te de um erro
de lin guagem. Não se pode dizer que algo está predes tinado
— no sen tido de deter minado de an temão — se de fato não
está deter minado para nada, mas que segue sen do algo in -
cer to en quan to não se põe em mo vimen to por meio de um
ato da von tade hu mana.

A razão para que se use esta lin guagem de for ma equivo ca-



da é ób via. Muitos creem des de cedo na Bíblia. A Bíblia usa
a palavra “predes tinação”; por tan to, têm de usar esta pala-
vra, mes mo que a repu diem no seu sen tido mais ób vio.

Não in sis tamos, con tu do, na palavra, mas fixemo-nos no
que cons titui o subs trato da mes ma. Tratemos do âmago
do pro blema. Na ver dade, o que é a dis cus são? Deus pre-
des tinaria o ho mem para salvação por que ele crê em Cris to
ou este crê em Cris to por que está predes tinado?

Não es tamos dian te de um pro blema sem im por tân cia ou
pu ramen te acadêmico. Não se trata de uma su tileza teo ló -
gica. Pelo con trário, é um pro blema de gran de im por tân cia
para as almas dos ho mens.

É claro que algu mas pes so as pen sam de for ma equivo cada;
er ram quan to a esta ques tão mas, con tu do, aceitam o que é
su ficien te da Bíblia, de modo que são cris tãos. No en tan to,
seria um gran de equívo co dedu zir por isto que es tamos di-
an te de uma ques tão sem im por tân cia. Pelo con trário,
quan to mais me fixo no es tado atu al da igreja, quan to mais
con sidero a His tó ria recen te da Igreja, mais me con ven ço de
que se equivo car nes te pro blema que aqui tratamos nos
con du zirá de for ma inevitável a mais e mais er ros e com fre-
quên cia vem a ser algo que abre brechas e deterio ra o tes te-
mu nho de to dos os cris tãos e da Igreja.

Bem, se o pro blema é tão im por tan te, que so lu ção tem? So -
lu cio na-se através de preferên cias e ar gu men tos pes so ais a



res peito do que se crê ser jus to e adequado? Dirão os que
opinam de uma maneira: “Não gos to des te con ceito de pre-
des tinação ab so lu ta; não gos to des ta ideia de que des de
toda a eter nidade tudo está deter minado no pro pó sito de
Deus quem e quan tos se salvarão e quem e quan tos se per -
derão; eu gos to mais da ideia de que o salvar-se ou per der-
se depen da do que se es co lhe.” Dirão os que pen sam de for -
ma con trária em res pos ta ao pen samen to an terior: “Em
tro ca, a mim é bom o que a ti não agrada; eu gos to da ideia
de uma predes tinação ab so lu ta; agrada-me crer que quan -
do alguém se salva, isto depen de por com pleto de Deus e
não do ho mem; prefiro retro ceder ante o mis tério que isto
traz, ante o ines cru tável con selho da von tade de Deus”.

É as sim que devemos debater o pro blema? Deve depen der
do que nos agrada ou desagrada? Creio que não! Se fos se
depen der dis to, não valeria a pena dis cu tir a ques tão. Se es -
tamos dian te de um pro blema de sim ples preferên cia, en -
tão eu diria que merece ser co lo cado na lis ta que figu ra sob
o an tigo refrão: “So bre gos tos e co res não se tem pos to de
acor do os au to res.” Talvez, seria melhor acabar com as dis -
cussões. Não, amigos! Só há uma maneira de so lu cio nar a
ques tão. É examinar o que diz a Bíblia acer ca dele. Nun ca
demos por fin do o pro blema dizen do que gos tamos mais
de uma res pos ta do que de ou tra, senão que há neces sidade
de uma so lu ção depois de ou vir o que tem dito, quan to ao
mes mo, a san ta Palavra de Deus.

En tão, o que diz a Palavra acer ca do pro blema da predes ti-



nação?

An tes de ver mos a res pos ta bíblica para este pro blema é
im por tan te que tenhamos uma ideia bem clara do mes mo.

Já temos for mu lado a ques tão an tes. Deus predes tina a al-
guns ho mens para salvação por que creem em Cris to, ou po -
dem alguns ho mens crer em Cris to por que fo ram predes ti-
nados? Em ou tras palavras, a predes tinação depen de do
ato da von tade hu mana chamado fé ou é esse ato da von ta-
de hu mana co nhecido como fé o resultado da predes tina-
ção?

Este é o pro blema for mu lado de maneira sin tética. Po rém, é
im por tan te dar-se con ta de que a primeira das duas res pos -
tas ao pro blema tem ado tado duas for mas diferen tes.

Se con sidera-se que a predes tinação para a salvação depen -
de da decisão da von tade hu mana en tre crer e não crer, en -
tão se expõe o pro blema an terior referen te a se Deus co nhe-
ce ou não de an temão qual vai ser a decisão da von tade do
ho mem.

Alguns dizem que “Deus não sabe de an temão qual vai ser a
decisão da von tade do ho mem. Ele se limita a es perar para
ver o que fará esta von tade do ho mem e en tão, quan do o
ho mem decide, Deus atua como con sequên cia dis so dan do
a salvação aos que es co lheram crer e en via à mor te os que
es co lheram não crer”.



Segun do esta opinião, a única predes tinação de que se pode
falar é a predes tinação con dicio nal. É uma predes tinação
com um gran de “SE”. Deus não predes tina nada para a vida
eter na ou para a mor te definitiva senão que se limita a dei-
xar es tabelecido de antemão que se alguém crê em Cris to
en trará na vida eter na e se alguém não crê em Cris to en trará
na mor te eter na. A decisão referen te ao gru po ao qual cada
pes soa chegará a for mar par te depen de de cada um, e Deus
nem sequer sabe qual vai ser a decisão.

A ou tra for ma que as su me esta teo ria afir ma que Deus co -
nhece de an temão, po rém não preor dena. Deus sabe de an -
temão, dizem, qual vai ser a decisão de cada um dos ho -
mens quan to a crer ou não em Cris to, po rém não deter mina
tal decisão.

Esta for ma de teo ria, quan do são relem brados os decretos
divinos em geral, é um po bre fru to híbrido. Per manece no
meio do caminho; se depara com to das as dificuldades re-
ais ou imaginárias que acom panham a predeter minação
com pleta de tudo que su cede da par te de Deus e se vê tam -
bém ro deado de dificuldades pró prias.

Po rém, já é hora de voltar mos à Bíblia. Ela se expres sa com
ab so lu ta clareza quan to a este pro blema e se co lo ca de for -
ma radical con tra este tipo de pen samen to que acabamos
de expor. A Bíblia é to talmen te opos ta à ideia de que Deus
não sabe o que o ho mem vai decidir e se opõe da mes ma
for ma à ideia de que Deus não preor dena o que co nhece de



an temão. Fren te a tais ideias, diz-nos, da for ma mais clara
que se pos sa imaginar, não só o con selho de Sua von tade,
mas tam bém de for ma con creta que Deus tem predeter mi-
nado a salvação de alguns e a per dição de ou tros.

Isto achamos, na realidade, presen te no Velho Tes tamen to.
Nada po deria repugnar mais a revelação do VT acer ca de
Deus do que esta ideia de que as decisões do ho mem cons -
titu em uma es pécie de exceção à so berania de Deus. Se há
algo que pareça mais claro que o res tan te no VT é que Deus
é o Senhor ab so lu to do co ração do ho mem. Ele pode mu dar
o co ração do ho mem de velho em novo. Isto não é mais do
que dizer que as ações que nas cem no co ração do ho mem
não ficam fora do plano de Deus, mas que cons titu em uma
par te in tegral do mes mo. Deus, segun do o VT, é Rei e o é
com so berania ab so lu ta que não ad mite exceções nem res -
trições de nenhu ma es pécie.

No exer cício da dita so berania ab so lu ta, segun do a Bíblia,
Deus es co lheu Is rael. Esta eleição de Is rael não se deveu a
algum mérito ou vir tu des que Is rael pos su ís se. O VT reitera
este gran de pen samen to. Não, deveu-se à graça mis terio sa
de Deus. Is rael foi o povo de Deus não por que hou ves se de-
cidido ser o povo de Deus, mas por que foi predes tinado a
ser o povo de Deus. Quem não cap ta isso não está cap tan do
o “mio lo” da revelação do Velho Tes tamen to.

Po rém, quan do pas samos ao Novo Tes tamen to, o que pare-
cia já claro no VT se tor na mais eviden te e maravilho so. Se



os ho mens se salvam, segun do o Novo Tes tamen to, se sal-
vam pela predeter minação mis terio sa de Deus. Só pos so
men cio nar umas pou cas pas sagens que en sinam isto.

En con tram-se nos en sinos do Senhor Jesus que são referi-
dos nos Evan gelhos Sinóp ticos. Quan do Jesus ofereceu a
salvação, alguns a aceitaram e ou tros a rejeitaram. Por quê?
Só por que as sim decidiram in depen den tes dos decretos de
Deus? Jesus mes mo dá a res pos ta:

“Por aque le tempo, ex clamou Je sus: Graças te dou, ó Pai, Se nhor do céu e da
terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as re ve laste aos
pe que ninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado” (Mt.11:25-26).

“Porque as sim foi do teu agra do.” Esta é, segun do Jesus,
a razão definitiva por que alguns receberam um co nheci-
men to salvífico e ou tros não.

Acha-se com clareza no en sino de nos so Senhor referido no
evan gelho de Jo ão17:9: “É por eles que eu rogo; não rogo
pelo mun do, mas por aqueles que me des te, por que são
teus...”. “Eram teus...”, dis se Jesus um pou co an tes, “...tu
mos con fias te, e eles têm guar dado a tua palavra (v.6)”. Não
vejo como po deria en sinar a predes tinação com mais clare-
za do que no con jun to da oração sacer do tal de Jesus nes te
capítu lo 17 de João. Um pen samen to básico — po deria qua-
se dizer que o pen samen to básico do mes mo — é que a pre-
des tinação precede a fé. Os dis cípu los per ten ciam a Deus —
isto é, a Seu plano eter no — an tes de crer; não chegaram a
per ten cer a Deus por que creram, mas creram por que já per -



ten ciam a Deus e por que, em cum primen to do Seu plano,
Deus os chamou para Si.

A mes ma dou trina se en sina no livro de Atos. Este é o livro,
lem bre-se, que con tém a famo sa per gun ta do car cereiro de
Filipos: “Que farei para ser salvo”? A res pos ta de Pau lo e Si-
las foi: “Crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e tua casa”
(Atos 16:30-31). A salvação se oferece com a con dição de se
crer em Jesus Cris to. Po rém, como explicar, segun do a Bí-
blia, que alguns creem e ou tros não? O livro de Atos oferece
a res pos ta da for ma mais clara pos sível. Ao falar da prega-
ção de Pau lo e Bar nabé na An tio quia da Psídia lem bramos
que alguns gen tios que ou viram a men sagem creram. Bem,
quais fo ram os gen tios que os ou viram e creram? Teriam
sido os que por von tade pró pria decidiram crer? Em ab so -
lu to! O texto nos diz exatamen te o con trário: “... e creram
to dos os que haviam sido des tinados para a vida eter na”
Atos 13:48). Não vejo como po deríamos pro por a dou trina
da predes tinação de for ma mais clara e com menos palavras
que nes te texto. Só creem em Cris to os que de an temão têm
sido deter minados a isto pelos decretos de Deus. Não es tão
predes tinados por que creem, mas só po dem crer por que
es tão predes tinados.

Nas car tas de Pau lo, a gran de dou trina da predes tinação se
en sina repetidas vezes. De fato, não seria exagerado dizer
que cons titui a base de tudo que Pau lo en sina. O após to lo
se preo cu pa tam bém em aclarar qualquer pos sível con se-
quên cia que seus leito res tenham a res peito des ta gran de



dou trina; com uma ló gica ab so lu tamen te in trépida en cur -
rala nos so or gu lho hu mano e o en fren ta com o fato definiti-
vo da von tade mis terio sa de Deus.

“E ain da não eram os gêmeos nas cidos”, dis se Pau lo de
Jacó e Esaú, “...nem tinham praticado o bem ou o mal (para
que o pro pó sito de Deus, quan to à eleição prevaleces se,
não por obras, mas por aquele que chama), já lhe fora dito a
ela: O mais velho será ser vo do mais moço. Como está es -
crito: Amei a Jacó, po rém me abor reci de Esaú” (Rm 9:11-
13). Como po deríamos dizer de for ma mais clara do que
nes ta pas sagem, que a predes tinação de Jacó para salvação
e a de Esaú para a rejeição não se deveu a nada que eles fize-
ram ou que se hou ves se previs to que fariam — nem sequer
a fé previs ta de um e a in credu lidade e deso bediên cia pre-
vis tas do ou tro — mas a eleição mis terio sa de Deus?

En tão, o após to lo se depara com uma ob jeção. Uma ob je-
ção que até hoje con tinua sen do feita con tra a dou trina da
predes tinação: “Por acaso esta dou trina não faz de Deus
um ser in jus to e par cial?”

Como o após to lo resolve este pro blema? Ele resolve da for -
ma habitu al, que vemos hoje, de se fu gir da ques tão por ser
ela po lêmica e difícil? Ele elimina a dou trina da predes tina-
ção dizen do que o que queria dizer era que a predes tinação
era con dicio nal, depen den te de eleições e es co lhas fu tu ras
do ho mem ou algo parecido?



De modo algum. Não há nada dis to. Pau lo não aban do na
sua po sição nem um cen tímetro; não elimina esta dou trina.
Pelo con trário, volta a recor rer em apoio à dou trina, ao
puro mis tério da so berania de Deus:

“Que dire mos, pois, há injustiça da parte de Deus? De modo ne nhum”, diz
Pau lo em Romanos 9:14. “Pois ele diz a Moisés: Te rei mise ricórdia de
quem me aprouver ter mise ricórdia e compade cer-me-ei de quem me aprou-
ver ter compaixão. Assim, pois, não de pende de quem quer ou de quem cor-
re, mas de usar Deus a sua mise ricórdia. Porque a Escritura diz a Faraó:
Para isto mesmo te le vantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o
meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele mise ricórdia de
quem quer e também endure ce a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás: De
que se queixa ele ainda? Pois quem jamais re sistiu à sua vontade? Quem és
tu, ó homem, para discutires com Deus?! Porventura, pode o obje to pergun-
tar a quem o fez: Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito so-
bre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para
de sonra? Que dire mos, pois, se Deus, que rendo mostrar a sua ira e dar a co-
nhe cer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, pre -
parados para a perdição, a fim de que também desse a conhe cer as rique zas
da sua glória em vasos de mise ricórdia, que para glória pre parou de ante -
mão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus,
mas também dentre os gentios?” (vs.15-24).

Não vejo como a dou trina da predes tinação ser pro clamada
com mais clareza do que nes ta pas sagem. Po rém, o que há
de se no tar em es pecial é que esta pas sagem não é algo iso -
lado e único nas car tas de Pau lo nem na Bíblia. Pelo con trá-
rio, aqui é apenas co lo cada de for ma mais explícita do que
em ou tros lo cais. Na ver dade, é o mes mo que a Bíblia revela
em toda a Sua Palavra.

To dos os ho mens merecem a ira e maldição de Deus; al-



guns, não mais merecedo res do favor de Deus que os de-
mais, salvos pela mis terio sa graça de Deus — es tas coisas
cons titu em na realidade o cen tro da Bíblia. Con fun di-las
em favor do mérito e or gu lho hu manos resultará na subs ti-
tuição da Palavra de Deus pela sabedo ria hu mana.

A dou trina da predes tinação não quer dizer que Deus elege
alguns ho mens para a salvação de for ma ar bitrária e sem
uma razão boa e su ficien te - por mais mis terio sa que esta
razão seja. Não quer dizer que Deus se com praz na mor te
do pecador; não quer dizer que a por ta da salvação está fe-
chada àquele que quer en trar; não quer dizer que o ho mem
vive deses perado por pen sar que a graça de Deus não lhe
será con cedida. O hor ror com que frequen temen te se vê
esta gran de dou trina da Bíblia se deve a lamen táveis mal-
en ten didos a res peito do seu significado.

Bom é to mar a Bíblia e ler o que ela diz so bre o as sun to.
Quem fizer isso se con ven cerá de que a dou trina da predes -
tinação, tão desagradável para o or gu lho hu mano, é na rea-
lidade o único fun damen to só lido de es peran ça para este
mun do e para o vin dou ro. Pou ca es peran ça teremos se nos -
sa salvação depen de de nós mes mos; po rém, a salvação da
qual fala a Bíblia se baseia no con selho eter no de Deus. Na
realização po dero sa do plano eter no de Deus não cabe fis -
su ras. “E aos que predesti nou, a esses também chamou; e aos que
chamou, a esses também justi fi cou; e aos que justi fi cou, a esses tam-
bém glori fi cou” (Rm 8:30). “To das as coisas con tribu em para
o bem daqueles que amam a Deus”. Que pou co con so lado -



ras seriam es tas palavras se parás semos aqui; se nos hou -
ves sem dito apenas que to das as coisas con tribu em para o
bem dos que amam a Deus e logo nos deixas sem que nos
pren dês semos por nós mes mos à chama des te amor de
Deus em nos sos co rações frios e mo ribun dos. Po rém, gra-
ças a Deus, o ver sícu lo não ter mina aí. O ver sícu lo não se li-
mita a dizer: “Todas as coi sas contri buem para o bem daqueles
que amam a Deus...” Não! Mas com pleta: “...daqueles que são
chamados segundo o seu propósi to (decreto)” (Rm 8:28). Aqui
está o ver dadeiro fun damen to do nos so con so lo — não em
nos so amor, não em nos sa fé, em nada que exis ta em nós,
mas nes te decreto, nes te con selho, nes ta von tade mis teri-
o sa e eter na de Deus da qual pro cedem toda a fé, todo
amor, tudo o que temos e o que so mos e po demos ser nes -
te mun do e no mun do vin dou ro.



T UDO  O  Q UE  VO CÊ  G O STA R IA DE  SA B E R  SO B R E
PR E DE ST INAÇÃO ,  M A S T E M  R E CE IO  DE
PE RG UNTA R

[Dr. W. Wilson Benton, Jr.]

Introdução por Dr. Rod S. Mays

Hou ve um tem po em que a teo lo gia, o es tu do de Deus e Sua
Palavra, era um cam po de es tu do res peitado e reveren cia-
do. A teo lo gia era vis ta como um so lu cio nador de pro ble-
mas, como a res pos ta às ques tões mais pro fun das, e não
apenas um tó pico para debates. Era uma épo ca em que a
cultu ra prevalecen te refletia uma pos tu ra muito mais ver ti-
cal (Deus — Ho mem) do que ho rizon tal (Ho mem — Ho -
mem). Hoje, os mes mos pro blemas con tinu am, as mes mas
ques tões ain da são apresen tadas, mas a teo lo gia não é mais
vis ta como fon te para as res pos tas. Recor re-se a tudo que
seja, e onde quer que seja — exceto à Deus, para res pon der:
Quem está no co man do? Por que isto ou aquilo acon teceu,
e como se explicar? Pode qualquer um ser um Cris tão, bas -
tan do para isso apenas querer? Por que eu devo me levan tar
de manhã? A teo lo gia nos dá res pos tas à tais per gun tas, e
muito mais.

Uma res pos ta definitiva a to das as ques tões acima, e as
muitas ou tras que nos man têm acor dados na madru gada,
in clu em palavras e con ceitos tais como predes tinação e



eleição. Para aceitar mos es ses con ceitos, os quais reco nhe-
cem a so berania de Deus so bre Sua Criação, nos so modo de
racio cinar precisa ser revis to e retificado. O pen samen to
cor ren te, e a sabedo ria con ven cio nal são do minados pelo
em piris mo (experiên cia) e racio nalis mo (pen samen to), ao
in vés da revelação bíblica. Tudo o que Você Gos taria de Sa-
ber So bre predes tinação, mas Tem Receio de Per gun tar nos
faz lem brar que as Es critu ras de fato nos en sinam as dou -
trinas da predes tinação e eleição. Wilson Ben ton, como um
co mu nicador do tado, explica o mis tério, o significado e a
mecânica des ta ver dade, bem como as ideias equivo cadas
que a cer cam. Seu es crito su pre muito mais do que o pro -
ver bial “raso e exten so” su mário de um as sun to com plexo.
Ele não es creveu uma ver dade resu mida com o in tuito de
tor ná-la boa ao paladar de um nú mero máximo de pes so as,
mas o máximo de ver dade para to dos aqueles que desejam
ou vir.

Nes tas pou cas páginas, Dr. Ben ton nos res pon de algu mas
de nos sas mais cons tran gedo ras ques tões, mas sem se
afas tar da dou trina básica da Palavra, de que Deus está no
co man do. Deus está operan do em Seu mun do, Salvan do um
povo para Ele mes mo, declaran do que to dos aqueles que
clamarem pelo nome do Senhor, serão salvos. Acreditan do
nes ta ver dade nós com preen demos a razão de ter mos que
nos levan tar de manhã. A Con fis são de Fé de West mins ter
nos lem bra que “o gran de mis tério da predes tinação deve
ser abor dado com es pecial cuidado e pru dên cia”. Dr. Ben -
ton trata des ta dou trina de tal modo que, quan do o leitor



digere a última sen ten ça ele tem lou vor, reverên cia e ad mi-
ração por Deus.

Para esta épo ca, em que a cultu ra é orien tada por um modo
de pen sar tipo “men te — aber ta”, “igualdade — de — opor -
tu nidade”, “sen timen tal”, “experimen tal”, este tratado de-
verá “balan çar”. Pos sam os “dis siden tes” e “auto-su ficien -
tes” da teo lo gia, serem liber tados de seus cativeiros in te-
lec tu ais. Pos sam os cris tãos fracos, in segu ros e vacilan tes
serem for talecidos na medida em que leem es sas linhas.

A ver dade so bre a predes tinação é de fazer per der o fô lego!
Ao mes mo tem po que oferece fô lego novo, ar fres co para al-
mas can sadas. O trabalho de Dr. Ben ton nos apon ta para a
reivin dicação da ver dade do Evan gelho. Ele deve cau sar em
nós o retor no a um modo de pen sar Teo cên trico. Leia, pen -
se, apren da, e aplique, pois é a ver dade!

“Pau lo, apóstolo de Cristo Jesus por von tade de Deus, aos san tos que vi-
vem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus: Graça a vós ou tros e paz da parte
de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ben dito o Deus e Pai de
Nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem aben çoado com toda sorte de
bên ção espiritu al nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos esco-
lheu, nele, an tes da fun dação do mun do, para sermos san tos e irre-
preen síveis peran te Ele; e em amor nos predestinou para Ele, para a
adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segun do o beneplácito de sua
von tade, para lou vor da glória de sua graça, que Ele nos con cedeu gra-
tuitamen te no Amado, no qual temos a reden ção, pelo seu san gue, a re-
missão dos pecados, segun do a riqueza da sua graça, que Deus derramou
abun dan temen te sobre nós em toda a sabedoria e pru dên cia, desven dan -
do-nos o mistério da sua von tade, segun do o seu beneplácito que propu -
sera em Cristo, de fazer con vergir nele, na dispen sação da plenitu de dos



tem pos, todas as cou sas, tan to as do céu como as da terra; nele, digo, no
qual fomos tam bém feitos heran ça, predestinados segun do o propósito
daquele que faz todas as cou sas con forme o con selho da sua von tade, a
fim de sermos para lou vor da sua glória, nós, os que de an temão espera-
mos em Cristo; em quem tam bém vós, depois que ou vistes a palavra da
verdade, o evan gelho da vossa salvação, ten do nele tam bém crido, fostes
selados com o San to Espírito da promessa; o qual é o penhor da nossa
heran ça, até ao resgate da sua propriedade, em lou vor da sua glória”.
Efési os 1:1-14



E L E IÇÃO :  UM A DO UT R INA B ÍB L ICA

“Se não hou vesse ou tro texto na palavra sagrada, exceto este, eu pen so
que todos seríamos obrigados a receber e reconhecer a verdade desta
gran de e gloriosa dou trina da an tiga escolha de Deus, de Sua família.
Mas, parece que há um in veterado precon ceito na men te hu mana con -
tra esta dou trina, e em bora a maioria das ou tras dou trinas sejam recebi-
das por cristãos professos, algu mas com precau ção, ou tras com prazer,
con tu do, esta parece ser mui frequen temen te descon siderada e mesmo
descartada. Em muitos de nossos púlpitos, seria reconhecido como gran -
de pecado e alta traição pregar um sermão sobre eleição, porque eles não
poderiam fazer o que chamam de discurso ‘prático’. O que quer que
Deus tenha revelado, Ele o fez com um propósito. Não há nada na Escri-
tu ra que não possa, sob a in flu ên cia do Espirito San to, tornar-se um dis-
curso prático: pois ‘toda escritu ra é dada por inspiração de Deus, e é
proveitosa’”.

Com es tas palavras Char les Spur geon co meçou o seu famo -
so ser mão so bre a dou trina da eleição. Nós devemos co me-
çar onde ele co meçou — com a lem bran ça de que esta é uma
doutrina bíblica. As Es critu ras falam de “eleição” e “pre-
des tinação.” Elas usam exatamen te es tas palavras; os ter -
mos não são in ven ção da men te hu mana. Howard Hageman
es creveu, “Eu nunca fui capaz de entender por que esta doutri na,
que tem ocupado um lugar central no pensamento cristão ao longo
dos séculos, deveria ser rotulada de Cal vi nismo, como se João Cal -
vi no a ti vesse concebi do e seus discí pulos fossem os úni cos que ti ves-
sem levado a sério a doutri na da predesti nação.” Talvez pos sa lhe
in teres sar saber que à dou trina da eleição tem sido dado
status de credo por várias deno minações, como a Igreja Ca-
tó lica Ro mana, a Igreja An glicana, a Igreja Lu terana, a Igreja
Epis co pal, a Igreja Meto dis ta, e a Igreja Batis ta, bem como a



Igreja Pres biteriana. Mas realmen te, isto vai além do pon to.
Au to ridades hu manas não im por tam nes te caso, sejam
con tra ou a favor — a ques tão é sim ples men te esta: A Bíblia
en sina a dou trina da eleição? A res pos ta é “Sim.”

En tretan to, com Spur geon, devemos ao mes mo tem po lem -
brar-nos a nós mes mos de que esta é uma dou trina so bre a
qual pesa muito preconceito. Para usar suas palavras: “Há
um in veterado precon ceito na men te hu mana con tra esta
dou trina”. E de fato há. Talvez você tenha precon ceito con -
tra esta dou trina. Talvez você não gos te dos ter mos “elei-
ção” e “predes tinação”. Talvez até mes mo o som daquelas
palavras cau sem em você uma sen sação de des con for to.
Mas, des con for tável ou não, esta dou trina per ten ce ao in -
teiro con selho de Deus, o qual eu es tou co mis sio nado a
pregar e você co mis sio nado a aten der.

Com Spur geon devemos nos lem brar de que esta é uma
dou trina abenço a da. Os fru tos resultan tes de um ho nes to
e sin cero es tu do des ta dou trina são fru tos ver dadeiramen -
te glo rio sos. Não é minha in ten ção ser pro vo cativo, mas
prático, em bo ra, sem dú vida, minha abor dagem prática
pos sa pro vo car alguns de vo cês. Não obs tan te, é meu dese-
jo, em oração, que este es tu do seja usado para en riquecer
nos sas vidas, e am pliar nos sa visão de Deus; au men tar nos -
so sen so de depen dên cia Nele. Se isto não for prático, en tão
o que será?

Com este breve preâm bu lo, vamos examinar o mis tério



des ta dou trina, o sig nifica do des ta dou trina, a mecânica
des ta dou trina, e finalmen te as ideias equivo ca das a res -
peito des ta dou trina.



I. O  M IST É R IO  DA E L E IÇÃO

Vamos par tir de um deno minador co mum. Até um cer to
pon to há unanimidade ab so lu ta de opinião. Am bos, aque-
les que aceitam a dou trina da eleição, e aqueles que a rejei-
tam, con cor dam que ela é um mis tério pro fun do, e de fato
é. E que reside além do po der de com preen são da nos sa
men te finita. Devemos con fes sar, an tes de pros seguir mos,
que nós não a en ten demos. Mas, e daí? Nós es tamos cer ca-
dos de mis tério por to dos os lados, não es tamos? Tão logo
abrimos a Bíblia, so mos con fron tados com um mis tério.
Por que um Deus que é onis cien te, onipo ten te, e que po de-
ria des de o co meço, an teven do as ter ríveis con sequên cias
do pecado, não im pediu que este en tras se no mun do? Mas
Ele não im pediu, im pediu? Ou, como pode um ho mem que
é nas cido em pecado ser tido como res pon sável pelo seu
com por tamen to pecamino so? Mas é isto que a Bíblia afir -
ma, não é? Ou, como pode um Deus que nos ama e é tão be-
nigno e com placen te, não livrar-nos com pletamen te de
nos sos pecados nes te mun do? Mas Ele não faz as sim, não é
mes mo?

Uma Vida de Mis té rio

As ques tões teo ló gicas não são os únicos mis térios as so ci-
ados à raça hu mana. A desigualdade da experiên cia hu mana
é igualmen te in so lú vel. Um ho mem nas ce com visão, ou tro
nas ce cego. Um ho mem nas ce com boa cons tituição fí sica e
goza de boa saú de, en quan to ou tro nas ce com es tru tu ra



bem fraca, e não demo ra a ir para a sepultu ra. Um ho mem
nas ce na riqueza e des fru ta de todo o con for to, ou tro nas ce
em po breza, e co nhece apenas a miséria. Um nas ce numa
família cris tã e des de cedo recebe os en sinamen tos do
Evan gelho, en quan to ou tro nas ce num país onde ele nun ca
ou virá falar de Jesus Cris to. A pes soa en volvida não tem
nada a ver com as cir cuns tân cias acima men cio nadas, no
en tan to aquelas mes mas cir cuns tân cias afetam não apenas
sua felicidade e sua peregrinação aqui na ter ra, mas tam -
bém o caráter da sua vida, e até mes mo o des tino de sua
vida. Nós per gun tamos, “Por quê? Por que a desigualdade?
Por que Deus per mite que tais diferen ças exis tam? Por que
eu nas ci na América e não na África?”. Nós não sabemos
por que, sabemos? Nós devemos crer que Deus tem boas e
sábias razões para seu modo pro viden cial de lidar com cada
in divíduo em par ticu lar, mas no pon to em que nos acha-
mos, em nos sa con dição presen te, tais razões per manecem
um ver dadeiro mis tério, não per manecem?

Os Caminhos de Deus São Misteriosos

Não é apenas a experiên cia hu mana que nos leva a con jetu -
rar ou su por que os caminhos de Deus são mis terio sos,
mas a Sua Palavra realmen te nos en sina que Seus caminhos
são mis terio sos. No livro do pro feta Isaías nós lemos, “Por -
que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os
vossos cami nhos, os meus cami nhos, diz o Senhor, por que assim
como os céus são mais al tos que a ter ra, assim são os meus cami -
nhos mais al tos que os vossos cami nhos, e os meus pensamentos,



mais al tos que os vossos pensamentos” (Isaías 55:8-9). O livro de
Ro manos explica, “Ó profundi dade da ri queza, tanto da sabedo-
ria como do conheci mento de Deus! Quão insondáveis são os seus
juí zos, e quão inescrutáveis, os seus cami nhos! Quem, pois, conhe-
ceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselhei ro?” (Rm 11:3-
34). Os caminhos de Deus são de fato mis terio sos.

Nossa Resposta ao Mistério

Qual deve ser en tão a nos sa res pos ta a esta dou trina de
mis tério? É claro que não devemos per mitir que este ele-
men to de mis tério seja cau sa para rejeitá-la. Nós não acei-
tamos apenas aquilo que en ten demos com pletamen te, não
é mes mo? É claro, senão nós jamais po deríamos aceitar a
Deus, pois não so mos capazes de en ten dê-Lo com pleta-
men te. Você vê? Não é uma ques tão de ignorân cia por um
lado, e com preen são por ou tro lado; é uma ques tão da Pa-
lavra ins pirada de Deus. Se a Bíblia nos en sina, por mais
mis tério que haja, nós devemos crer. O or gu lho in telec tu al
hu mano pode nos dificultar chegar lá, mas a fé hu milde nos
en co raja. Mas nós não po demos tam bém ir ao ou tro extre-
mo e dizer, “Trata-se de uma dou trina muito elevada! É
muita teo lo gia para mim! Um mis tério! Jamais serei capaz
de en ten dê-la, por isso nem ten tarei!” Não, não! Se Deus re-
velou-nos Sua ver dade em qualquer área, en tão é nos sa res -
pon sabilidade co nhecer aquela ver dade o mais com pleta-
men te pos sível. Eleição e predes tinação são mis térios de
fato, mas não tão mis terio sos que não tenham significado.



II. O  S IG NIF ICA DO  DA E L E IÇÃO

O que significa “eleição?”. A palavra em si, o que significa?
Vejamos o que diz o dicio nário Webs ter: “Eleição significa
es co lhido por Deus, separado para a vida eter na”. Isto é
precisamen te o que queremos dizer quan do usamos a pala-
vra “eleição”. Eleger significa “selecio nar” ou “es co lher, se-
parar, to mar um e deixar ou tro”. Quan do elegemos um can -
didato a um cer to car go, é isto que fazemos. Nós to mamos
uma pes soa, a co lo camos na po sição, e deixamos a ou tra
pes soa. A definição de A. W. Pink para eleição será útil aqui;
ele es creve, “Elei ção sig ni fi ca que Deus tem separado cer tos indi -
ví duos para serem objeto de Sua graça Sal vadora, enquanto outros
são dei xados sofrer a justa puni ção pelos seus pecados. Sig ni fi ca
que antes da fundação do mundo, Deus escolheu, de entre toda a
massa da humani dade decaí da um cer to número, e os predesti nou
para serem confor mes a imagem de Seu Fi lho”. Este é o significa-
do da palavra eleição.

A Doutrina da Igreja Universal

E as sim tem sido usada a palavra eleição ao lon go dos anos
na his tó ria da Igreja. Os Trin ta e Nove Ar tigos são a cons ti-
tuição eclesiás tica da Igreja An glicana e da Igreja Epis co pal.
No ar tigo 17 nós lemos, “predesti nação para a vida é o eter no
propósi to de Deus, através do qual (antes que os ali cer ces do mundo
fossem assentados) Ele defi ni ti vamente decretou pelo Seu conselho
secreto a nós, li vrar da mal di ção e danação aqueles a quem Ele es-
colheu em Cristo, ti rados da humani dade, e para trazê-los a Cristo



para a sal vação eter na”. Na Con fis são Batis ta, Ar tigo 3, lemos,
“Pelo decreto de Deus, para a mani festação da Sua glória, al guns
homens e anjos são predesti nados, ou preor denados para a vida
eter na através de Jesus Cristo, para o louvor da sua graça glori osa;
outros sendo dei xados agir em seus pecados, para a justa condena-
ção deles, para o louvor da sua glori osa justi ça....Aqueles da hu-
mani dade que são predesti nados para a vida, Deus, antes que os
ali cer ces do mundo fossem assentados, de acor do com a Sua vonta-
de, escolheu em Cristo, para a glória eter na, por sua mera e li vre
graça, sem qual quer outra coi sa na cri atura como condi ção ou cau-
sa que O moti vasse.” A vigésima ques tão do Breve Catecis mo
de West mins ter per gun ta, “Dei xou Deus todo o gênero humano
perecer no estado de pecado e mi séria?” A res pos ta diz: “Tendo
Deus, uni camente por sua boa vontade, desde toda a eter ni dade, es-
colhi do al guns para a vida eter na, entrou com eles em um pacto de
graça, para os li vrar do estado de pecado e mi séria e os levar a um
estado de sal vação por meio de um Redentor”.

Uma Definição Escriturística

Esta é a maneira como o ho mem tem usado a palavra elei-
ção. Significan do sim ples men te a es co lha que Deus faz de
algu mas pes so as para dar-lhes o dom da salvação. As Es cri-
tu ras con fir mam esta definição da palavra. Seria im praticá-
vel ler to dos os trechos da Bíblia que fazem algu ma referên -
cia à eleição ou a predes tinação. Citemos apenas alguns
textos. Cris to diz em João 15:16, “Não fostes vós que escolhestes
a mim; pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos desig nei
para que vades e deis fruto, e o vosso fruto per maneça; a fim de que,



tudo quanto pedi res ao Pai em meu nome, ele vo-lo conceda”. Atos
13:48; “Os genti os, ouvindo isto, regozi javam-se e glori fi cavam a
palavra do Senhor, e creram todos os que havi am sido desti nados
para a vida eter na”. Ro manos 11:5,7: “Assim pois, também ago-
ra, no tempo de hoje, sobrevi ve um remanescente segundo a elei ção
da graça.... Que di remos pois? O que Israel busca, isto não conse-
guiu; mas a elei ção o al cançou; e os mais foram endureci dos”. II
Tes salo nicen ses 2:13: “Entretanto, devemos sempre dar graças a
Deus por vós, ir mãos amados pelo Senhor, por que Deus vos esco-
lheu desde o princí pio para a sal vação, pela santi fi cação no Espí ri -
to e fé na ver dade”. Além des tas, temos as palavras de nos so
texto: “Assim como nos escolheu Nele, antes da fundação do mun-
do....segundo o benepláci to de sua vontade”. (Efésios 1:4a,5b).

Objeções Mantidas

Está lá! Você não po derá negar sem to mar uma faca e cor tar
da Bíblia es tas pas sagens. Da mas sa da hu manidade, Deus
es co lheu cer tas pes so as para serem o ob jeto de seu amor e
sua graça. E quan do per gun tamos por que teria Deus feito
isto, devemos res pon der, não sabemos por que. Ele não nos
dis se por que. Mas uma coisa nós sabemos, não foi por
qualquer coisa naqueles es co lhidos. Não por que eles fos -
sem mais in teligen tes ou melho res, ou qualquer ou tra coi-
sa. Não foi tam bém por que pos su ís sem algum desejo ine-
ren te de co nhecer a Deus, ou algum amor ineren te pela ver -
dade, ou algu ma jus tiça ineren te. A Bíblia diz que to dos pe-
caram e carecem da gló ria de Deus (Ro manos 3:23). O Se-
nhor es co lheu alguns por que ele decidiu es co lher alguns,



segun do o con selho de sua pró pria von tade, de acor do com
o seu bel-prazer. Isto é tudo o que po demos dizer. Deus es -
co lheu alguns ho mens, an tes que o mun do fos se for mado,
para serem os recipien tes do dom de Sua salvação. Você
pode rejeitar esta dou trina, você pode recu sar-se a aceitá-
la, mas você não pode dizer que este não é o seu significa-
do, pois isto é precisamen te o que ela significa, e quer di-
zer.



III. A M E CÂ NICA DA E L E IÇÃO

Ten do deter minado o significado da dou trina, so mos ago ra
levados à pró xima per gun ta, “Como ela fun cio na? Qual é a
mecânica da dou trina da eleição?” Para res pon der a esta
ques tão, volvamos a aten ção para aquele trecho das Es cri-
tu ras que tem sido chamado de a cor ren te ou a cadeia de
ouro de Ro manos 8, ver sícu los 29 e 30. “Por quanto aos que de
antemão conheceu, também os predesti nou para serem confor me a
imagem de seu Fi lho, a fim de que ele seja o pri mogêni to entre mui -
tos ir mãos. E, aos que predesti nou, a estes também chamou; e aos
que chamou, a estes também justi fi cou; e aos que justi fi cou, a estes
também glori fi cou”. É uma cor ren te que, es ten den do-se de
eter nidade a eter nidade, a um pon to, des ce e toca o tem po.
Um dos extremos está an co rado na eter nidade pas sada,
onde fo mos pré-co nhecidos e predes tinados — e a ou tra
extremidade está an co rada na eter nidade fu tu ra, onde so -
mos glo rificados — o meio des ta cadeia des cen do e to can -
do a ter ra onde so mos chamados e jus tificados.

Trata-se de uma cadeia con tínua e inin ter rup ta. Não é que
alguns fo ram pré-co nhecidos, e des tes, alguns fo ram pre-
des tinados, e des tes, alguns fo ram chamados, e des tes, al-
guns fo ram jus tificados, e des tes, alguns fo ram glo rifica-
dos. Não! to dos os que fo ram de an temão co nhecidos, fo -
ram tam bém predes tinados, e es tes fo ram chamados e jus -
tificados, e tam bém glo rificados.

Um Conhecimento Íntimo



Olhemos de per to os elos daquela cor ren te. “Aos que Deus
de an temão co nheceu”. O que isto quer dizer? Bem, alguns
dizem que quer dizer que Deus es tava previamen te familia-
rizado com to das as pes so as an tes mes mo que algum ser
hu mano tives se nas cido. Deus co nhecia to dos os ho mens.
Vejamos como que isto se en caixa. Se co nhecer previamen -
te significa es tar previamen te familiarizado com to dos os
ho mens, e eles dizem que Deus es tava previamen te familia-
rizado com to dos os ho mens, en tão Deus previamen te co -
nheceu to dos os ho mens. Isto im plica, en tão, que to dos
são predes tinados, to dos são chamados, to dos são jus tifi-
cados, e to dos serão glo rificados. E isto significa que to dos
os ho mens es tão indo para céu. “Não”, nós dizemos, “Não
pode ser este o significado. Talvez queira dizer que Deus de
an temão co nhecia alguns as pec tos da vida das pes so as.”
“Aqueles a quem Deus sou be de an temão que aceitariam a
Jesus Cris to como Salvador, es tes ele predes tinou para a
vida eter na”. A Bíblia tam bém não diz isto. Você po derá
pro cu rar em toda a Bíblia, de capa a capa, pela qualificação
des ta afir mativa, e não en con trará. Ela apenas diz. “Aqueles
que Deus de antemão conheceu”. A chave para en ten der a pala-
vra nes te caso, reside em en ten der o que significa co nhecer
alguém no sen tido bíblico. De acor do com o uso nas Es cri-
tu ras, co nhecer alguém significa ter com ela um relacio na-
men to pró ximo, ín timo e pes so al. Exis tem pes so as em
nos sas con gregações so bre as quais po deríamos afir mar
que “Já nos vimos algu mas vezes, mas eu realmen te não as
co nheço”. Nós es tamos usan do o ver bo “co nhecer” num



sen tido bíblico, quan do fazemos tal afir mativa. Deus falou,
referin do-se a Is rael, “De todas as nações, somente a vós outros
vos escolhi” (“co nheci”) (Amós 3:2a). Aquilo não quer dizer
que Deus não co nhecia as ou tras nações. É claro que Ele as
co nhecia to das. Mas foi sua maneira de dizer “Eu tenho um
relacio namen to es pecial com você”. Quan do Maria foi in -
for mada pelo anjo de que ela teria um filho, ela dis se,
“Como se fará isto, vis to que não co nheço varão?”. Com
isto Maria não quis dizer que nun ca havia vis to um in diví-
duo do sexo mas cu lino; o que ela dis se foi que nun ca havia
tido um relacio namen to ín timo com um ho mem, a pon to
de con ceber dele um filho. Este é o significado do ver bo
“co nhecer” na Bíblia, e é o significado usado naquela pas sa-
gem de Ro manos. Quan do Deus de an temão co nhece seu
povo, isto quer dizer que Ele tem com as pes so as en volvi-
das um amor es pecial, e en tra com eles num relacio namen -
to es pecial, muito an tes deles virem a nas cer. Este é o pri-
meiro elo da cadeia: Deus de an temão co nhece seu povo.

No Caminho para a Salvação

Naquela pas sagem tam bém é dito, “Por quanto aos que de an-
temão conheceu, também os predesti nou”; quer dizer que Ele não
apenas es co lheu um povo para Si, mas ele es tabeleceu o
pro cedimen to através do qual esse povo viria a Ele. Char les
Spur geon for mu lou um modo in teres san te para explicar o
relacio namen to en tre pré-co nhecimen to (co nhecimen to de
an temão) e predes tinação: “O pré-conheci mento foi pelo mundo
afora mar cando as casas às quais a sal vação vi ria, e os corações



onde o tesouro deveria ser deposi tado. O pré-conheci mento olhou a
raça humana, desde Adão até o úl ti mo, e mar cou com uma estampa
sagrada aqueles para os quais a Sal vação havia sido desig nada.
Depois veio a predesti nação. A predesti nação não apenas mar cou
as casas, mas mapeou o cami nho através do qual a Sal vação deverá
vi ajar até chegar à cada casa. A predesti nação or denou cada movi -
mento do grande exér ci to da Sal vação; or denou o tempo quando o
pecador será trazi do a Cristo, a manei ra como será sal vo, e os mei -
os que devem ser empregados; a predesti nação mar cou a hora exata
e o momento quando Deus, o Espí ri to, deve vi vi fi car mor tos em pe-
cados, e quando paz e per dão serão comuni cados através do sangue
de Jesus Cristo. A predesti nação mar cou o cami nho de modo tão
completo, que a Sal vação não sal tará jamais um passo, não quei -
mará etapas, nem jamais estará per di da no cami nho”. Este é o se-
gun do elo da cadeia; Deus or denou os meios pelos quais
uma pes soa virá à fé em Jesus Cris to.

O Chamado do Espírito

O ter ceiro elo é o chamado, e aqui a cadeia des ce da eter ni-
dade até o tem po. “E os que predesti nou, a estes também cha-
mou”. Aqueles a quem Deus es co lheu, Ele os chamou no ho -
mem in terior, pela operação de Seu Es pírito, para, em fé,
res pon der à ofer ta do Evan gelho. Muitas pes so as têm sido
chamadas; pen se nis to. Pen se nos milhões de pes so as que
têm ou vido Billy Graham na televisão, ou pen se nos mi-
lhões de pes so as que ao lon go da his tó ria têm ido às igrejas
e ou vido o Evan gelho sen do pregado, e o con vite para acei-
tar a Cris to como Salvador sen do oferecido. Muitos são os



chamados, mas pou cos são os es co lhidos. Muitas pes so as
ou vem exterior men te o chamado do Evan gelho, mas pou -
cos res pon dem in terior men te. Apenas aqueles que são
chamados pelo Es pírito de Deus res pon derão in terior men -
te. Sem o chamado do Es pírito de Deus, a pes soa jamais
res pon derá ao con vite. Ela está, de acor do com as Es critu -
ras, mor ta em delitos e pecados (Efésios 2:1). Ela não pode
fazer nada até que o Es pírito a des per te, dizen do, “Ouça, é a
voz de Deus a chamar-te”. Este é o ter ceiro elo da cadeia —
o chamado do Es pírito de Deus para aceitar a Jesus Cris to
em fé.

Perdoado dos Pecados

“E aos que chamou, a estes também justi fi cou” — o quar to elo da
cadeia. A pes soa que res pon de ao chamado e aceita a Cris to
como Salvador é a pes soa que é per do ada de seus pecados.
A jus tiça de Cris to tor na-se a sua jus tiça, e a mor te de Cris -
to tor na-se a sua mor te, e a penalidade por seus pecados é
paga. Aos olhos de Deus, a pes soa per manece “como se”
nun ca tives se pecado. Dian te da Lei é declarada jus ta.

A Certeza do Céu

Os que são jus tificados aos olhos de Deus, são os que são
glo rificados. Você e eu so mos glo rificados, mas você diz,
“Es pere um minu to, você fala como se eu já es tives se no
céu. Mas eu ain da não cheguei lá.” Não, mas o texto usa o
tem po pas sado, não usa? “E aos que justi fi cou, a estes também
glori fi cou”. A segu ran ça é tamanha, e é tão cer to na men te



de Deus que você es tará nos céu, que Ele pode falar como se
você já es tives se lá. Se Deus chamou você, en tão você ou vi-
rá e res pon derá, e em res pon den do lhe será dada a segu ran -
ça da vida eter na na presen ça Dele. A cadeia é in tac ta e con -
tínua. Deus o Pai es co lhe; Cris to o Filho mor re; e o Es pírito
San to nos chama à fé — as três pes so as da Trin dade es tão
unidas em trazer-nos a Salvação. Este é o modo como fun -
cio na, a mecânica da Salvação.



IV. IDE IA S  E Q UIVO CA DA S SO B R E  E L E IÇÃO

Mais do que Justo

Há sem pre aqueles que não com preen dem a mecânica,
aqueles que leem na dou trina coisas que não es tão ali. Por
isto, será pro veito so dedicar mos algum tem po examinan do
algu mas ideias equivo cadas so bre esta gran de e glo rio sa
dou trina. Exis tem sem pre aqueles que dizem, “Não está
cer to, não é jus to Deus es co lher algu mas pes so as e deixar
ou tras”. Há diver sas maneiras de res pon der a esta ob jeção.
Nós po demos dizer, como o após to lo Pau lo em Ro manos 9:
20-21, “Quem és tu, ó homem, para discuti res com Deus?! Por ven-
tura, pode o objeto per guntar a quem o fez: por que me fi zeste assim?
Ou não tem o olei ro di rei to sobre a massa, para do mesmo bar ro fa-
zer um vaso para honra, e outro para desonra?”. Quem é o ho -
mem para dizer a Deus que Ele é in jus to? Ele é o Criador, e
pode fazer com a criatu ra o que bem Lhe agradar. Nós tam -
bém po demos res pon der a esta ob jeção (de que não seria
jus to Deus es co lher alguns ho mens e deixar ou tros) dizen -
do que fazer esta ob jeção é negar um fato car deal de Evan -
gelho — no minalmen te que a Salvação não é uma recom -
pen sa a ser ganha, ou um prêmio a ser merecido. É sim ples -
men te um dom imerecido. E uma vez ad mitin do que a Sal-
vação é um dom, nós, pela ló gica, so mos levados a aceitar a
dou trina da eleição. Por que se é um dom — um dom, lem -
bre-se, Deus pode dis tribuir como Ele quiser. Ele não ape-
nas tem esta prer ro gativa, mas de acor do com as Es critu ras
Ele a exer ce. “Logo, ele tem mi seri cór dia de quem quer, e também



endurece a quem lhe apraz”. (Ro manos 9:18). Deus não está em
débito com nin guém. Ele po deria man dar to das as almas
para o in fer no, e ain da as sim ser jus to, pois a salvação não é
ques tão de jus tiça, mas uma ques tão de graça, e graça é um
dom e um dom é dado de acor do com a von tade do do ador.

Se Você o Quer, Então Você Já Recebeu

Sem pre sur ge a ques tão, “E a pes soa que deseja ser salva,
mas não pode ser, no caso de não ser um dos eleitos de
Deus?”. Deixe-me en fatizar uma coisa — tal pes soa não
exis te! Seria im pos sível para uma pes soa desejar a Salvação
e não recebê-la, por que você vê, o sim ples desejo pela Sal-
vação já é uma in dicação de que Deus deu àquela pes soa o
desejo. E se Deus deu-lhe o desejo, tam bém pro viden ciará
para que tal desejo seja satis feito e cum prido. Lem bre-se, é
uma cadeia in tac ta e con tínua. Se a pes soa deseja co nhecer
a Cris to como Salvador, isto é um sinal segu ro de que Deus
já iniciou nela, em seu co ração, a obra da graça; e aquela
obra, ten do sido iniciada, será com pletada, e a pes soa virá
em fé a Cris to. Criar uma pes soa que sus pira, “Ó, eu desejo
ir para o céu, mas não pos so por que não sou um dos eleitos
de Deus,” é criar uma pes soa hipo tética, inexis ten te. Su po -
nha que eu tenha algo em minha mão que você con sidere
sem valor; algo ab so lu tamen te sem utilidade para você. E
su po nha que eu diga, “Eu vou dar esta coisa para fu lano de
tal”. Você não tem o menor direito de res mun gar ou recla-
mar por que, para início de con ver sa, você nem iria querer
aquela coisa. O des cren te, o não cris tão, diz através de sua



atitu de e com por tamen to na vida, que ele não quer Deus,
não quer Cris to, e não quer salvação. Mas se ele quer, en tão
ele os terá a to dos. Cris to nun ca afas tará de si aqueles que
vierem a Ele; é Ele mes mo que diz, “Aquele que vier a mim, de
modo nenhum o lançarei fora” (João 6:37). Se você O quer, en tão
você pode tê-Lo. E Se você não O tem, é por que você não O
quer. Por tan to, não crie a pes soa hipo tética que diz, “Eu O
quero, mas não pos so tê-Lo”. Tal pes soa não exis te.

Os Meios da Salvação

Mas, isto levan ta sem pre uma ou tra ques tão: En tão para
que pregar o Evan gelho a alguém se aqueles que vão ser sal-
vos, serão salvos, e aqueles que não vão ser salvos, não se-
rão salvos? Qual en tão a razão de toda a con ver sa so bre
evan gelis mo e missões, e para que toda a excitação so bre a
pregação e a ofer ta de con vite para alguém aceitar a Cris to
como Salvador? A eleição não cor taria o ner vo do evan gelis -
mo? Claro que não. Ho nes tamen te, pen semos bem nis to.
Você es pera es tar vivo no pró ximo do min go? Diga-me a
ver dade. Você es pera es tar vivo no pró ximo do min go? Você
sen te que Deus lhe dará mais uma semana na ter ra? Você
realmen te sen te, não sen te? É claro que sim. Nes te caso
você não precisa co mer nem beber hoje, ou amanhã, ou du -
ran te toda a semana; você não neces sita nenhu ma co mida
ou bebida ou repou so ou medicamen tos, se você es tiver to -
man do algum, du ran te a pró xima semana. Por quê? Por que
se Deus tem predes tinado para que você seja man tido vivo
du ran te a pró xima semana, en tão não im por tará o que você



faça. Pen se bem, não é isto ridícu lo? É to tal es tu pidez, não
é? Se você es pera es tar vivo na pró xima semana, en tão você
irá aplicar e usar os meios que Deus usa para man ter a vida.
Você irá co mer, beber, repou sar, to mar medicamen tos, se
neces sário. O mes mo prin cípio se aplica à eleição. Deus or -
denou não apenas o fim, a salvação de cer tas pes so as. Ele
tam bém or denou os meios pelos quais a salvação será rea-
lizada. E de acor do com a Bíblia, Deus or denou a pro clama-
ção do Evan gelho como o meio que Ele usa para trazer as
pes so as das trevas para a Sua maravilho sa luz. Você ain da
acha que isto cor ta o ner vo do evan gelis mo? Pelo con trário,
a dou trina da eleição en co raja o evan gelis mo. É o maior de
to dos os mo tivos pos síveis para se sus ten tar um tes temu -
nho fiel e ver dadeiro. É uma coisa ater rado ra per ceber que
Deus pode ter in clu ído você em Seu plano eter no para a sal-
vação de algu mas ou tras pes so as. Isto faz você querer sen -
tar-se e ficar giran do os po legares? Claro que não! Isto faz
você desejar dizer a to dos quan tos se en con trar que, “Deus
amou o mundo de tal manei ra que deu o Seu Fi lho uni gêni to, para
que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eter na”
(João 3:16).

E para en cer rar, isto é o que eu gos taria de dizer-lhe. Deus
amou o mun do de tal maneira, que deu o Seu Filho unigêni-
to para que todo aquele que Nele crê, não pereça, mas tenha
a vida eter na. Por tan to, não fique por aí sen tado, preo cu -
pan do-se so bre se você é um dos eleitos ou não. A Bíblia
nun ca diz a você para fazer tal coisa. MAS O QUE A BÍBLIA
DIZ PARA VOCÊ FA ZER É ARRE PENDER-SE DE SEUS PE CA -



DOS E CRER NO EVANGE LHO. Você deseja o per dão dos pe-
cados? Você deseja a vida eter na? Você deseja a segu ran ça
da es peran ça do céu? En tão venha a Jesus Cris to como seu
Salvador, e es tas coisas serão suas. Deus oferece a você o
Seu Filho. Ou você o recebe, ou você o rejeita. Ago ra, o que
você fará?
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