
28/05/17

1

Fundamentos Teológicos
Lição 6: A Soberania de Deus e a Eleição (Parte 2)

A Soberania de Deus e a Eleição (Parte 2)
1. Eleição

2. Reprovação

3. Pré-Conhecimento 

4. Predestinação

A. Um ato de Deus antes da criação no qual Ele escolhe algumas 
pessoas a serem salvas, sem levar em conta qualquer mérito 
previsto delas, mas somente por causa de seu soberano e bom 
prazer. 

B. A decisão soberana de Deus antes da criação em passar por 
algumas pessoas, na tristeza decidindo não salvá-los, e puni-los 
por seus pecados e assim manifestar sua justiça.

C. O conhecimento pessoal e relacional pelo qual Deus pensou em 
certas pessoas num relacionamento Salvador consigo próprio antes 
da criação.

D. Um termo mais amplo que inclui não somente eleição (para os 
crentes), mas também reprovação (para os incrédulos). 
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Confissão de Fé dos Presbíteros da CH
3.3 Nós cremos que a eleição de Deus é um ato de graça 
incondicional  que foi dada através de Seu Filho Jesus 
Cristo antes do início do mundo. Por esse ato Deus 
escolheu, antes da criação do mundo, aqueles que 
seriam libertos da escravidão do pecado e trazidos ao 
arrependimento e à fé salvífica em Seu Filho Jesus 
Cristo.

Confissão de Fé dos Presbíteros da CH
A eleição de Deus é um ato de graça incondicional 

que foi dada
através de Seu Filho Jesus Cristo
antes do início do mundo. 

Por esse ato [eleição] Deus escolheu, 
antes da criação do mundo, 
aqueles que seriam

libertos da escravidão do pecado
e trazidos ao arrependimento 
e à fé salvífica em Seu Filho Jesus Cristo.
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Objeções à doutrina da Eleição
1. Eleição se refere simplesmente que somos eleitos para 

estar “em Cristo”, o qual [Ele próprio] é o eleito de 
Deus. (Considerando Efésios 1:4-7)

2. Eleição se refere a preferência pela nação de Israel, 
NÃO de indivíduos.

3. Eleição é injusta àqueles não inclusos.
4. Eleição é arbitrária, uma vez que uma distinção 

desigual é feita entre indivíduos igualmente indignos.
Robert Duncan Culver, Systematic Theology: Biblical and Historical (Fearn, Ross-shire: Mentor, 
2005), 680-81.

Romanos 9:1-5
1 Digo a verdade em Cristo, não minto; minha consciência o confirma no 
Espírito Santo:— 2 que tenho grande tristeza e constante angústia em meu 
coração.

3 Pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus 
irmãos, os de minha raça. 

4 O povo de Israel.

#1. deles é a adoção de filhos, a glória divina, as alianças, a 
conceção da lei, a adoração no templo e as promessas. 5 Deles são 
os patriarcas,

#2. a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é                        
Deus acima de tudo, bendito para sempre! Amém. 
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Romanos 9:6-13
6 Não pensemos que a palavra de Deus falhou. 
Pois nem todos os descendentes de Israel são Israel, 7 Nem por serem descendentes de Abraão 
passaram todos a ser filhos de Abraão.

#1. Mas: "Por meio de Isaque a sua descendência será considerada".
8 Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, 
mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de 
Abraão. 
9 Pois foi assim que a promessa foi feita: “no tempo devido virei novamente, e 
Sara terá um filho.” 

#2. 10 E esse não foi o único caso; também os filhos de Rebeca tiveram um mesmo pai, 
nosso pai Isaque.

11 Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má — a 
fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, 12 não por 
obras, mas por aquele que chama — foi dito a ela: “O mais velho servirá ao mais novo”. 
13 Como está escrito: “Amei Jacó, mas rejeitei Esaú.” 

2 Timóteo 1:9
9 [Deus]que nos salvou e nos chamou

com uma santa vocação, 
não em virtude de nossas obras
mas por causa de sua própria determinação e graça, 

esta graça nos foi dada em 
Cristo desde os tempos 
eternos,
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João 6:37-39
37 “Todo o que o Pai me der

virá a mim, e quem vier a mim 
eu jamais rejeitarei. 

38 Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para 
fazer a vontade daquele que me enviou.  39 E esta é a vontade 
daquele que me enviou:

que eu não perca nenhum dos que ele me 
deu,
mas os ressuscite no último dia. 

João 6:44-45
44 Ninguém pode vir a mim 

se o Pai, que me enviou, não o atrair. 
E eu o ressuscitarei no último dia.

45 Está escrito nos Profetas ‘Todos serão ensinados por Deus.’ 
Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem

vêm a mim.
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João 6:63-65 
63 O Espírito dá a vida; a carne não produz nada que se 
aproveite. 
As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. 

64 Contudo, há alguns de vocês que não 
creem.” (Pois Jesus sabia desde o princípio quais 
deles não criam e que o iria trair). 

65 E prosseguiu:, “É por isso que eu lhes disse que ninguém 
pode vir a mim

a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai.” 

Atos 13:44-48 
44 No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do 
Senhor. 45 Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e, 
blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. 46 Então Paulo e 
Barnabé lhes responderam corajosamente: “Era necessário anunciar primeiro a 
vocês a palavra de Deus. Uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da 
vida eterna, agora nos voltamos para os gentios. 47 Pois assim o Senhor nos 
ordenou: ‘Eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvaçãoo até 
aos confins da terra.’” 

48 Ouvindo isso, os gentios
alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, 
e creram todos os que haviam sido designados para a 
vida eterna. 
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Romanos 9:14-18
14 Que diremos, então? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma! 
15 Pois ele disse a Moisés, “terei misericórdia de quem eu quiser ter 
misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão.” 

16 Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço 
humano, mas da misericórdia de Deus. 

17 Pois a Escritura diz ao Faraó: “Eu o levantei 
exatamente com este propósito: mostrar em você o meu 
poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda 
a terra.” 

18 Assim, Deus tem misericórdia de quem ele quer, e 
endurece a quem ele quer. 

1 Coríntios 1:26-31
26 Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios 
segundo os padrões humanos; poucos eram poderosos; poucos eram de nobre nascimento. 

27 Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo
para envergonhar os sábios; 

e escolheu as coisas fracas do mundo 
para envergonhar as fortes; 

28 Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que 
nada são 

para reduzir a nada as que são, 

29 para que ninguém se vanglorie diante dele. 

30 É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria 
de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, 31 para que, como está escrito: 
"Quem se gloriar, glorie-se no Senhor.” 
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Romanos 11:5-8
5 Assim, hoje também há um remanescente, 

escolhido pela graça. 
6 E, se é pela graça, 

já não é mais pelas obras; 
se fosse, a graça já não seria graça.

7 Que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava. 
Mas os eleitos obtiveram, 
os demais foram endurecidos, 

8 como está escrito: “Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos 
para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje.”

Clarificando atos de Deus para Reprovação

Reprovação envolve tanto a preterição quanto a condenação. 
• Ela é definida na Confissão 3.7 de Westminster como uma dupla 
finalidade: 
� [Preterição] "Passar direto por" alguns homens na concessão 
da graça regeneradora

� [Condenação] "Para ordená-los à desonra e à ira pelo seu 
pecado" 

Ou seja, a preterição não deve ser confundida com a condenação. 
Grande parte do ataque ao princípio geral da reprovação surge da 
negligência a esta distinção. As seguintes características marcam a 
diferença entre os dois.



28/05/17

9

Clarificando atos de Deus para Reprovação

1. A preterição é um ato soberano; A condenação é um ato judicial. Deus 
passa ou omite um indivíduo na concessão da graça regeneradora por causa 
de seu bom prazer soberano (eudokia). Mas ele condena este indivíduo ao 
castigo, não por causa de seu soberano prazer, mas porque este indivíduo é 
um pecador culpado. 

Dizer que Deus condena um homem ao castigo porque agrada é errôneo; mas 
dizer que Deus omite regenerar um homem porque lhe agrada é verdade. 

2. A razão da condenação é conhecida; É o pecado. A razão da preterição é 
desconhecida. Não é pecado, porque os eleitos são tão pecadores quanto os 
não-eleitos. 

3. Na preterição, a ação de Deus é permissiva, mais inação do que ação. Na 
condenação, a ação de Deus é eficiente e positiva.

Romanos 9:19-23
19 Mas algum de vocês me dirá, “Então, por que Deus ainda nos culpa? 
Pois quem resiste à sua vontade?” 

20 Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? 
Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: “Por que me 
fizeste assim?”

#1. 21 O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro 
um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso?
#2. 22 E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido 
o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, 
preparados para destruição? 
23 Que dizer, se ele fez isto para tornar conhecidas as riquezas 
de sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de 
antemão para glória—
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Romanos 9:19-23
• A objeção é: Como que Deus pode escolher alguns e ainda ser justo em 

punir os outros? 
• Mas tenho outra pergunta: Existe alguma razão para que um Deus 

justo deva amar e salvar uma criatura rebelde que constantemente 
odeia a Ele, Sua autoridade divina e Sua santidade? A objeção 
levantada implica que Deus deve amar criaturas pecadoras que o 
detestam. A suposição é que Deus é obrigado a ter misericórdia de 
pecadores. Mas não é justamente a graça e misericórdia de Deus que 
salva algumas pessoas? Deus reserva a si mesmo o absoluto e soberano 
direito de perdoar quem Ele deseja. E ao resto Ele dá justiça. Nenhuma 
pessoa neste universo merece a graça de Deus, que por definição, é algo 
que Deus não está obrigado a dar. 

O Objetivo Final da Eleição
Deus soberanamente ordena todas as coisas para a sua glória 
e para a alegria de seu povo eleito. 
Efésios 1:3-14 Para o louvor de sua gloriosa graça (3x)
Efésios 2:4-7  Para mostrar a incomparável riqueza de sua 

graça demonstrada em bondade para 
conosco em Cristo Jesus. 

Isaías 48:9-11  Não darei minha glória a nenhum outro.
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Perguntas para Discussão
1. A doutrina da eleição não mina a necessidade do evangelismo pessoal 

e de missões??
2. A Bíblia não diz que Deus quer que todos sejam salvos? (1 Ti. 2:4; 2 

Pedro 3:9)
3. A Bíblia não promete que "todo aquele que crer será salvo”?

Reflexões Finais
1. Como Deus o salvou? Qual foi a sua experiência? Por 

exemplo, por que você acreditou em Jesus enquanto outras 
pessoas ao seu redor não acreditaram? Qual é a diferença 
decisiva entre você e outra pessoa? Sua inteligência? Sua 
superioridade? Sua espiritualidade?

� “Pois Deus, que disse: “Das trevas resplandeça a luz”, ele mesmo 
brilhou em nossos corações, para iluminação do conhecimento da 
glória de Deus na face de Cristo” (2Co 4:6). Só conhecemos a glória 
de Deus porque ele mesmo brilhou em nossos corações. 

2. Por que esta teologia me trás tanta paz e esperança?
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“Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, 
dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. 29 Pois aqueles que de 
antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de 
seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 30 E aos 
que predestinou, também chamou; aos que chamou, também justificou; aos que 
justificou, também glorificou. 31 Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se 
Deus é por nós, quem será contra nós? 32 Aquele que não poupou seu próprio 
Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e 
de graça, todas as coisas? 33 Quem fará alguma acusação contra os escolhidos 
de Deus? É Deus quem os justifica. 34 Quem os condenará? Foi Cristo Jesus 
que morreu; e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também 
intercede por nós. 35 Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, 
ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? 36 Como 
está escrito: “Por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias; somos 
considerados como ovelhas destinadas ao matadouro”. 37 Mas, em todas estas 
coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. 38 Pois 
estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o 
presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, 39 nem altura nem 
profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar 
do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.” (Rm 8:28-39)


