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Fundamentos Teológicos
Lição 5: A Soberania de Deus e a Eleição (Parte 1)

A Soberania de Deus e a Eleição (Parte 1)
• A soberania de Deus pode se tornar tão enredada em debate 
que se torna uma doutrina a ser debatida, e não aproveitada 
e até celebrada. Nossa confusão e preocupação com essa 
doutrina pode remover o efeito que se pretendia ter em 
nossas vidas. 
• O objetivo dessa lição é apresentar essa doutrina como algo a 
ser estimado e celebrado.  
• Nossa esperança é que mesmo se você estiver a princípio com 
aversão a essa doutrina, seu testemunho venha a ser similar 
ao meu próprio testemunho e ao do Jonathan Edwards:
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A Soberania de Deus e a Eleição (Parte 1)
“Desde a minha infância, a minha mente estava cheia de objeções contra a 
doutrina da soberania de Deus em escolher quem ele quisesse para a vida 
eterna e rejeitar a quem ele quisesse, deixando-os perecer eternamente e ser 
atormentados para sempre no inferno. Isso costumava parecer uma doutrina 
horrível para mim... houve uma mudança maravilhosa em minha mente no que 
diz respeito à doutrina da soberania de Deus, desde aquele dia até agora; por 
isso, eu dificilmente tenho levantado objeção, no sentido pleno, contra a 
soberania de Deus em mostrar misericórdia para quem ele quer e endurecer a 
quem ele quer. A absoluta soberania e justiça de Deus no que diz respeito à 
salvação e à condenação é aquilo de que minha mente parece descansar segura, 
muito mais do que qualquer coisa que eu vejo com os olhos. Desde então, eu 
tenho não somente uma convicção, mas uma convicção prazerosa. Muitas vezes, 
esta doutrina tem-se mostrado excedentemente agradável, esplendorosa e doce. 
A soberania absoluta é o que eu adoro atribuir a Deus. Mas a minha primeira 
convicção não foi assim.”

Confissão de Fé dos Presbíteros da CH
3.1 Nós cremos que Deus, desde a eternidade, ordenou e previu todo 
e qualquer acontecimento, de acordo com a suprema sabedoria e 
santo conselho da Sua vontade, a fim de mostrar a totalidade da 
Sua glória, para o eterno e sempre crescente deleite de todos os que 
O amam.  
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Confissão de Fé dos Presbíteros da CH
3.1 Nós cremos que Deus, desde a eternidade, ordenou e previu todo 
e qualquer acontecimento, de acordo com a suprema sabedoria e 
santo conselho da Sua vontade, a fim de mostrar a totalidade da 
Sua glória, para o eterno e sempre crescente deleite de todos os que 
O amam.  
3.2 Nós cremos que Deus sustenta e governa todas as coisas – das 
galáxias  às partículas subatômicas, das forças da natureza às 
ações das nações e dos planos públicos dos políticos aos atos 
secretos dos indivíduos  – tudo de acordo com seus sábios e eternos 
propósitos de glorificar a Si mesmo, contudo, de forma que Ele 
nunca peca nem condena alguém injustamente; mas de forma que 
Seu governo e Suas ordenanças são, em todas as coisas, compatíveis 
com o juízo moral de todas as pessoas criadas à Sua imagem. 

Deus Ordena e Governa Todas as Coisas
• “Nele fomos também escolhidos, tendo sido 
predestinados conforme o plano daquele que faz todas 
as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de 
que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, 
sejamos para o louvor da sua glória.” (Ef. 1:11–12)
• Em suas próprias palavras, parafraseie “daquele que faz 
todas as coisas segundo o propósito da sua vontade.”
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Deus Ordena e Governa Todas as Coisas
• “Nele fomos também escolhidos, tendo sido 
predestinados conforme o plano daquele que faz todas 
as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de 
que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, 
sejamos para o louvor da sua glória.” (Ef. 1:11–12)
• Em suas próprias palavras, parafraseie “daquele que faz 
todas as coisas segundo o propósito da sua vontade.”
�Por exemplo, “A sorte é lançada no colo, mas a decisão vem 
do Senhor.” (Pr 16:33)

Deus Ordena e Governa Todas as Coisas
• “Toda a terra tema o Senhor; tremam diante dele 
todos os habitantes do mundo. Pois ele falou, e tudo se 
fez; ele ordenou, e tudo surgiu. O Senhor desfaz os 
planos das nações e frustra os propósitos dos povos. 
Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os 
propósitos do seu coração, por todas as gerações.”
(Sl 33:8–11)
• Qual a diferença entre nossos planos e os planos de Deus?
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Deus Ordena e Governa Todas as Coisas
O Senhor faz tudo o que lhe agrada, nos céus e na terra, nos mares e em 
todas as suas profundezas. Ele traz as nuvens desde os confins da terra; 
envia os relâmpagos que acompanham a chuva e faz que o vento saia dos 
seus depósitos. (Sl 135:6-7)

...pois não há autoridade que não venha de Deus; as autoridades que 
existem foram por ele estabelecidas. (Rm 13:1)

O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor; ele o dirige para 
onde quer. (Pv 21:1)

Ocorre alguma desgraça na cidade, sem que o SENHOR a tenha mandado? 
(Amós 3:3-6)

Quem poderá falar e fazer acontecer, se o Senhor não o tiver decretado? 
Não é da boca do Altíssimo que vêm tanto as desgraças como as bênçãos? 
(Lam 3:37-38)

Deus Ordena e Governa Todas as Coisas
• John Piper diz assim: “Este ‘todas as coisas’ inclui a queda dos pardais 

(Mateus 10:29), o lançamento de sortes (Provérbios 16:33), o massacre 
de seu povo (Salmo 44:11), as decisões dos reis (Provérbios 21:1), o 
tornar cego (Êxodo 4:11), o adoecer das crianças (2 Samuel 12:15), o 
ganho e a perda de dinheiro (1 Samuel 2:7), o sofrimento dos santos (1 
Pedro 4:19), a completude dos planos de viagem (Tiago 4:15), a 
perseguição de Cristãos (Hebreus 12:4-7), o arrependimento de almas 
(2 Timóteo 2:25), o dom da fé (Filipenses 1:29), a busca por santidade 
(Filipenses 3:12-13), o amadurecimento dos crentes (Hebreus 6:3), o dar 
a vida e tomá-la na morte (1 Samuel 2:6), e a crucificação de seu Filho 
(Atos 4:27-28).”
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Deus Também Preserva Todas as Coisas
• Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras 

aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes 
últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu 
herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. 
O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do 
seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra 
poderosa...(Hb 1:1-3)

Deus Também Preserva Todas as Coisas
• Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras 

aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes 
últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu 
herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. 
O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do 
seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra 
poderosa...(Hb 1:1-3)
• Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a 

criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na 
terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, 
poderes ou autoridades; todas as coisas foram criadas por ele e 
para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. (Cl 
1:15-17)
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Deus Sabe Todas as Coisas de Antemão
• Qual a diferença entre ídolos vãos e  YHWH nesta passagem?

• “Lembrem-se disto, gravem-no na mente, acolham no íntimo, ó rebeldes. 
Lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas! Eu sou Deus, 
e não há nenhum outro; eu sou Deus, e não há nenhum como eu. Desde o 
início faço conhecido o fim, desde tempos remotos, o que ainda virá. 
Digo: Meu propósito ficará de pé, e farei tudo o que me agrada. Do 
oriente convoco uma ave de rapina; de uma terra bem distante, um 
homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso eu farei 
acontecer; o que planejei, isso farei.” (Is 46:8-11)

Deus Sabe Todas as Coisas de Antemão
• Qual a diferença entre ídolos vãos e  YHWH nesta passagem?

• “Lembrem-se disto, gravem-no na mente, acolham no íntimo, ó rebeldes. 
Lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas! Eu sou Deus, 
e não há nenhum outro; eu sou Deus, e não há nenhum como eu. Desde o 
início faço conhecido o fim, desde tempos remotos, o que ainda virá. 
Digo: Meu propósito ficará de pé, e farei tudo o que me agrada. Do 
oriente convoco uma ave de rapina; de uma terra bem distante, um 
homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso eu farei 
acontecer; o que planejei, isso farei.” (Is 46:8-11)

• “Eu sou o Senhor; esse é o meu nome! Não darei a outro a minha glória 
nem a imagens o meu louvor. Vejam! As profecias antigas aconteceram, e 
novas eu anuncio; antes de surgirem, eu as declaro a vocês.”(Is 42:8-9)
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Deus Sabe Todas as Coisas de Antemão
• Qual a diferença entre ídolos vãos e  YHWH nesta passagem?

• “Lembrem-se disto, gravem-no na mente, acolham no íntimo, ó rebeldes. 
Lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas! Eu sou Deus, 
e não há nenhum outro; eu sou Deus, e não há nenhum como eu. Desde o 
início faço conhecido o fim, desde tempos remotos, o que ainda virá. 
Digo: Meu propósito ficará de pé, e farei tudo o que me agrada. Do 
oriente convoco uma ave de rapina; de uma terra bem distante, um 
homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso eu farei 
acontecer; o que planejei, isso farei.” (Is 46:8-11)

• “Eu sou o Senhor; esse é o meu nome! Não darei a outro a minha glória 
nem a imagens o meu louvor. Vejam! As profecias antigas aconteceram, e 
novas eu anuncio; antes de surgirem, eu as declaro a vocês.”(Is 42:8-9)

• “Estou lhes dizendo antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, 
vocês creiam que Eu Sou.” (João 13:19)

Deus Sabe Todas as Coisas de Antemão
• Então o Senhor falou a Samuel: “Arrependo-me de ter constituído a 

Saul rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções". 
Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite.…  Nunca 
mais Samuel viu a Saul, até o dia de sua morte, embora se 
entristecesse por causa dele porque o Senhor arrependeu-se de ter 
estabelecido Saul como rei de Israel. (1 Samuel 15:10-11; 35)
� Greg Boyd (proponente do “teísmo aberto”): “Devemos imaginar como Deus poderia 

realmente experimentar arrependimento por fazer Saul rei se Ele estava 
absolutamente certo de que Saul agiria como agiu. Poderia Deus genuinamente 
confessar ‘Eu me arrependo por ter feito Saul rei’ se Ele pudesse na mesma frase 
dizer também ‘Eu tinha certeza do que Saul faria quando eu o fiz rei’? O senso 
comum nos diz que nós somente podemos nos arrepender de uma decisão que 
fizemos se tal decisão resultou em algo diferente de nossas expectativas ou do que 
esperávamos quando a decisão foi tomada.”

� Como você responderia a Boyd?
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Deus Sabe Todas as Coisas de Antemão
• “Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à barra do 

manto dele, e o manto se rasgou. E Samuel lhe disse: 
“O SENHOR rasgou de você, hoje, o reino de Israel, e o entregou 
a alguém que é melhor que você. Aquele que é a Glória de Israel 
não mente nem se arrepende, pois não é homem para se 
arrepender”. (1 Samuel 15:27-29)

Ainda assim, Deus Nunca Peca
• Se Deus ordena o mal, não é Ele, portanto, culpado de cometer tal mal? 

Não é Ele, portanto, injusto ao punir os que fazem maldade?
� Ele é a Rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são 

justos. É Deus fiel, que não comete erros; justo e reto ele é. (Deut 32:4)
� Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês: Deus é 

luz; nele não há treva alguma.  (1 João 1:5)
� Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: "Estou sendo tentado 

por Deus". Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. 
Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta 
arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o 
pecado; e o pecado, após ter-se consumado, gera a morte. (Tiago 1:13-15)
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Ainda assim, Deus Nunca Peca
• Se Deus ordena o mal, não é Ele, portanto, culpado de cometer tal mal? 

Não é Ele, portanto, injusto ao punir os que fazem maldade?
� Ele é a Rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são 

justos. É Deus fiel, que não comete erros; justo e reto ele é. (Deut 32:4)
� Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês: Deus é 

luz; nele não há treva alguma.  (1 João 1:5)
� Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: "Estou sendo tentado 

por Deus". Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. 
Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta 
arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o 
pecado; e o pecado, após ter-se consumado, gera a morte. (Tiago 1:13-15)

• Portanto, Deus, ainda que ordene o mal, não é o autor da fonte do mal. Ele 
causa mal numa forma diferente do que causa bem.

Ainda assim, Deus Nunca Peca
• Assim, devemos dizer que a Bíblia ensina claramente as duas seguintes 

proposições:
1. Deus sabe de antemão e ordena tudo o que vem a acontecer (inclusive as escolhas 

más de seres que Ele criou).
2. Deus não é a fonte ou autor do mal, e não é injusto ao julgar os malévolos.
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Ainda assim, Deus Nunca Peca
• Assim, devemos dizer que a Bíblia ensina claramente as duas seguintes 

proposições:
1. Deus sabe de antemão e ordena tudo o que vem a acontecer (inclusive as escolhas 

más de seres que Ele criou).
2. Deus não é a fonte ou autor do mal, e não é injusto ao julgar os malévolos.

• A melhor analogia que eu já ouvi é a realidade do sol e a escuridão (ou as 
trevas). O sol é a razão que as trevas e a escuridão existem. Mas o sol não 
é a fonte da escuridão. A única coisa que encontra a sua fonte no sol é a luz 
e o calor. Mas sim, a escuridão existe por causa do sol – por causa da 
ausência do sol. Lembre-se que a escuridão não é uma coisa, é a ausência 
de luz. O sol é completamente responsável pela escuridão, mas não é em si 
capaz de ser a escuridão ou a fonte da escuridão! O mal também não é 
uma coisa, é a ausência do bom. Então sim, Deus é soberano até sobre o 
mal do mundo, mas nunca como a fonte do mal.    

A Responsabilidade Humana
1. Deus sabe previamente e ordena todas as coisas, seja qual for que vier a acontecer.
2. Deus de maneira alguma comete o mal, é o mal, ou julga malévolos injustamente.
3. Seres humanos são responsáveis pelas escolhas que fazem, e eles fazem suas 

escolhas de própria vontade.
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A Responsabilidade Humana
1. Deus sabe previamente e ordena todas as coisas, seja qual for que vier a acontecer.
2. Deus de maneira alguma comete o mal, é o mal, ou julga malévolos injustamente.
3. Seres humanos são responsáveis pelas escolhas que fazem, e eles fazem suas 

escolhas de própria vontade.

• Quem incitou Davi a fazer o censo? Quem, em última instância, é responsável?
� Mais uma vez, irou-se o Senhor contra Israel. E incitou Davi contra o povo, 

levando-o a fazer um censo de Israel e de Judá,”...Depois de contar o povo, 
Davi sentiu remorso e disse ao Senhor: "Pequei gravemente com o que fiz! 
Agora, Senhor, eu imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque 
cometi uma grande loucura.” (2 Sm 24:1-10)

� Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento 
do povo. Essa ordem foi reprovada por Deus, e por isso ele puniu Israel. 
Então Davi disse a Deus: "Pequei gravemente com o que fiz. Agora eu te 
imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande 
loucura!” (1 Cr 21:1; 7-8)

A Responsabilidade Humana
• Outro exemplo: Após ter sido despido por seus irmãos, jogado num poço 

(Gênesis 37:24), e vendido como escravo (37:28)—e ainda depois 
falsamente acusado de estupro (39:17-18), jogado na prisão (39:20), e 
esquecido por alguém que ele salvou (40:33)—José diz aos seus irmãos:
� "Não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês 

planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem 
(planejou para o bem – mesma palavra aqui), para que hoje fosse 
preservada a vida de muitos.”(Gen 50:19-20)
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A Responsabilidade Humana
• Outro exemplo: Após ter sido despido por seus irmãos, jogado num poço 
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� "Não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês 

planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem 
(planejou para o bem – mesma palavra aqui), para que hoje fosse 
preservada a vida de muitos.”(Gen 50:19-20)

• Deus ordena o mal de uma forma que os humanos continuam sendo 
moralmente responsáveis. Humanos fazem escolhas morais e de 
própria vontade ao fazer o mal que fazem. Em nenhum lugar isto é 
visto mais claramente do que na cruz de Cristo.

A Responsabilidade Humana
• Quem foi envolvido na crucificação de Jesus?

� Judas traiu Jesus, os líderes religiosos judeus o entregaram a Pilatos, a própria 
multidão clamou pelo seu sangue, Pilatos rendeu-se e deu a ordem, os soldados 
romanos que cravaram os pregos. MAS…
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A Responsabilidade Humana
• Quem foi envolvido na crucificação de Jesus?

� Judas traiu Jesus, os líderes religiosos judeus o entregaram a Pilatos, a própria 
multidão clamou pelo seu sangue, Pilatos rendeu-se e deu a ordem, os soldados 
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• O Deus dos nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus, a quem 
vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora 
ele tivesse decidido soltá-lo…  "Agora, irmãos, eu sei que vocês 
agiram por ignorância, bem como os seus líderes. Mas foi assim que 
Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que 
o seu Cristo haveria de sofrer. (Atos 3:13-18)

• De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com 
os povos de Israel nesta cidade, para conspirar contra o teu santo 
servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua 
vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. (Atos 4:27-28)

Confissão de Fé dos Presbíteros da CH
3.1 Nós cremos que Deus, desde a eternidade, ordenou e previu todo 
e qualquer acontecimento, de acordo com a suprema sabedoria e 
santo conselho da Sua vontade, a fim de mostrar a totalidade da 
Sua glória, para o eterno e sempre crescente deleite de todos os que 
O amam.  
3.2 Nós cremos que Deus sustenta e governa todas as coisas – das 
galáxias  às partículas subatômicas, das forças da natureza às 
ações das nações e dos planos públicos dos políticos aos atos 
secretos dos indivíduos  – tudo de acordo com seus sábios e eternos 
propósitos de glorificar a Si mesmo, contudo, de forma que Ele 
nunca peca nem condena alguém injustamente; mas de forma que 
Seu governo e Suas ordenanças são, em todas as coisas, compatíveis 
com o juízo moral de todas as pessoas criadas à Sua imagem. 


