Eleição e Predestinação
Pela onisciência Deus conhece (saber) todos os salvos e todos os perdidos em
todos os tempos. Entretanto, há aqueles que Deus nunca conheceu (nunca foram
um com Ele) e estes irão para o fogo eterno (Mt 7:23) e há aqueles que conhecem
a Deus, ou antes, são conhecidos d’Ele, ou seja, são um com Ele e são salvos (Gl
4:9).

Eleição e Predestinação
“Porquanto, aos 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. E aos que predestinou, a esses também chamou; e aos que
chamou, a esses também justificou; e aos que justificou, a esses também
glorificou” (Romanos 8:29 -30)

Os fins da predestinação
É consenso entre os estudiosos pensar a predestinação tendo o homem como fim
imediato, isso porque, na sua grande maioria, entendem que, através da
predestinação, Deus concede salvação aos homens.
Apesar de inúmeros textos bíblicos rezarem que Deus salva o homem por meio do
evangelho, que é poder de Deus para salvação de todo que crê (Rm 1:16),
simplesmente, ignoram a verdade e se agarram a algumas teorias teológicas.
Sem embargo, os apóstolos afirmam, com todas as letras, que Deus, segundo a
sua misericórdia, salva o homem pela lavagem da regeneração e da renovação do
Espírito Santo, ou seja, pela semente incorruptível, que é a palavra de Deus (Tt
3:5).
Mesmo diante de declarações contundentes, de que Cristo Jesus aboliu a morte e
trouxe à luz a vida e a incorrupção, pelo evangelho, (2 Tm 1:10; Ef 1:13; 1 Co
1:21), muitos insistem em afirmar que a salvação se dá através da predestinação.

O fim imediato da predestinação está vinculado a
Cristo
Na Antiga Aliança, os primogênitos tinham direito a vários privilégios, em relação
aos demais irmãos, pois, a eles, pertencia a bênção, o principado, o sacerdócio,
porção dobrada da herança, etc. Em virtude de ter nascido primeiro, em relação
aos demais irmãos, o primogênito detinha a preeminência em tudo.
Semelhantemente, Cristo é o primeiro a ressurgir dentre os mortos e, por isso, foi
declarado primogênito dentre os mortos (Cl 1:18; Ap 1:5). Ao ressurgir dentre os
mortos, Cristo conduziu muitos filhos à glória de Deus (Hb 2:10), de modo que
Aquele que foi introduzido no mundo, na condição de Unigênito, agora é
primogênito entre muitos irmãos.
Mas, para Cristo ser primogênito entre muitos irmãos, cada irmão,
necessariamente, deve ser semelhante a Ele, pois, só é irmão aquele que participa
das mesmas coisas (Hb 2:14). Cristo, para chamar os homens de irmãos, teve de
participar da carne e do sangue (Hb 2:11-14), semelhantemente, os homens, para
chamarem o Cristo glorificado de irmão, necessitam ser participantes de Sua
glória.
A solução dessa equação está na predestinação! Na eternidade, antes de haver
mundo, Deus estabeleceu que todos os homens salvos por intermédio do
evangelho estão predestinados a serem conforme a imagem de Cristo, com o
único objetivo de Ele ser o primogênito entre muitos irmãos.
Ao ser gerado de novo, através da semente incorruptível, o novo homem em
Cristo faz parte da geração eleita, ou seja, eleito antes da fundação do mundo,
para ser santo e irrepreensível diante de Deus (Ef 1:3).
Isso significa que Deus não elegeu indivíduos para serem santos e irrepreensíveis,
mas, elegeu a geração de Cristo. Se Deus tivesse elegido indivíduos a escolher, a
escolha recairia sobre os descendentes da geração imunda e culpável, segundo a
semente corruptível de Adão. Entretanto, Deus elegeu a descendência de Cristo, o
último Adão, pois os homens gerados segundo Cristo, são criados em verdadeira
justiça e santidade, ou seja, santos e irrepreensíveis.

Como a geração de Cristo é eleita, significa que todos os que são gerados de
novo, pela verdade do evangelho, sem exceção, também são predestinados a
serem semelhantes a Cristo (1 Jo 3:1-2). Através da predestinação, todos os salvos
pela misericórdia de Deus, demonstrada por intermédio do evangelho, terão a
mesma imagem do homem celestial: Cristo (1 Co 15:49).
O evangelho foi anunciado para a salvação e a predestinação estabelecida para a
imagem. O evangelho é semente incorruptível que trás à existência novas
criaturas e são eleitos por terem sido de novo gerados segundo o último Adão, o
eleito de Deus.
A eleição e a predestinação estão em conexão com a aprovação régia que Deus
propusera em Si mesmo na pessoa de Cristo de, na plenitude dos tempos, tornar a
congregar em Cristo todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra (Ef
2:9-10).
Nos céus, Cristo foi elevado à posição de cabeça da Igreja (Ef 1:22), e na terra à
posição de mais sublime (Sl 89:27). Ao eleger Abraão, Deus congregou as coisas
da terra em Cristo, e no Descendente prometido a Abraão, Cristo, Deus
congregou as coisas dos céus.
“E sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu
como cabeça da igreja” (Ef 1:22);
“Também o farei meu primogênito mais elevado do que os reis da terra” (Sl
89:27)
Segundo o conselho da Sua vontade, o propósito de Deus estabelecido em Cristo
foi levado a efeito quando Ele se assentou à destra da Majestade nas Alturas, na
posição de cabeça da Igreja, Primogênito entre muitos irmãos.
Agora, Cristo está aguardando que todos os seus inimigos sejam postos por
escabelo dos seus pés (Sl 110:1), quando Ele se levantará para reger as nações da
terra, assentado sobre o trono de Davi, seu pai, como o mais elevado do que os
reis da terra.
Mas, como é ser semelhante a Cristo? Segundo o apóstolo João, ainda não é
manifesto como haveremos de ser, mas uma coisa é certa: quando Cristo se
manifestar seremos semelhantes a Ele! (1 Jo 3:2)

O fim mediato da predestinação em relação aos
homens
Na eternidade, Deus decretou que a geração de Cristo, além de ser santa e
irrepreensível, visto que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo
Jesus, todos os gerados d’Ele serão conformes à imagem de seu Filho.
É impossível Deus escolher os descendentes da carne de Adão, pois todos,
juntamente, se desviaram e se fizeram imundos. Mas, por intermédio de Cristo, o
homem, segundo Adão, que ouve a mensagem do evangelho e crê, morre e é
sepultado com Cristo e, em seguida, ressurge uma nova criatura, santa e
inculpável, predestinada a ser conforme a imagem de Cristo.
Tanto a eleição quanto a predestinação, estão relacionados à nova criatura, ou
seja, àquele que está em Cristo. Por conseguinte, aquele que está em Cristo
conhece a Deus e é conhecido d’Ele. É ‘conhecido’ de Deus, por estar
intimamente ligado a Ele, ou seja, se fez um só corpo com Ele.
O fim imediato da eleição e da predestinação é a preeminência de Cristo, sendo
que, na eternidade, a geração de Cristo foi eleita e predestinada a ser conforme a
imagem de Cristo, segundo a vontade de Deus. Tanto a eleição, quanto a
predestinação, foram levadas a efeito, quando da vinda da existência ao mundo
das novas criaturas, que são criadas segundo o mesmo poder de Deus, manifesto
em Cristo.
As benesses da eleição e da predestinação são herdadas no nascimento do cristão,
de modo que, ser santo e irrepreensível conforme a imagem de Cristo, não
resulta de obras realizadas pelo crente, antes, tais benesses foram concedidas em
Cristo, antes dos tempos dos séculos, segundo o próprio propósito de Deus: fazer
Cristo preeminente em todas as coisas.
“Que nos salvou e chamou com uma santa vocação; não segundo as nossas
obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em
Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos” (2 Tm 1:9).
Quanto à salvação, a eleição e a predestinação não têm um fim, e sim, a
misericórdia e a graça de Deus, concedidas pelo evangelho.

A misericórdia de Deus é manifesta à humanidade na encarnação de Cristo, que
concede salvação a todos que n’Ele creem. O evangelho que concede salvação aos
que creem foi anunciado, primeiramente, a Abraão (Gl 3:8) e hoje o evangelho é
anunciado como o mandamento de Deus.
“Mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi
confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador” (Tt 1:3);
“Mas que se manifestou agora e se notificou pelas Escrituras dos profetas,
segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações, para obediência
da fé” (Rm 16:26).
O mandamento de Deus é dado a todas as nações, para que obedeçam ao
evangelho, a fé que uma vez foi dada aos santos (Jd 1:3).
“Mas nem todos têm obedecido ao evangelho; pois Isaías diz: SENHOR,
quem creu na nossa pregação?” (Rm 10:16);
“Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus; e, se
primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao
evangelho de Deus?” (1 Pd 4:17).
“Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e
dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo” (2 Ts
1:8).
O mandamento do evangelho é crer em Cristo (1 Jo 3:23), a obra que o homem
precisa realizar para se tornar servo de Deus (Jo 6:29). Só ama a Deus quem
cumpre o seu mandamento, de modo que quem crê em Cristo, verdadeiramente
amou a Deus.
“Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama; e
aquele que me ama será amado de meu Pai, eu o amarei e me manifestarei
a ele” (Jo 14:21);
“Pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de
Deus“ (Jo 16:27).
O evangelho é mandamento de Deus que demanda obediência. Quem obedece ao
evangelho de Cristo não tem medo, pois o medo decorre da penalidade imposta ao

desobediente (1 Jo 4:18).
Diante do evangelho de Cristo, o homem não pode ficar passivo. A ordem é: –
“Entrai pela porta estreita” (Lc 13:24); “Operai a vossa salvação com temor e
tremor” (Fl 2:12).
Com o homem efetua a própria salvação? O homem é salvador de si mesmo? É
claro que não! Deus providenciou salvação poderosa a todos os homens na casa
de Davi quando enviou Cristo ao mundo.
Quem obedece a Cristo ‘salvar-se-á’, pois o ‘temor’ diz do mandamento de Deus e
o ‘tremor’ da obediência à sua palavra.
“Eu sou a porta; se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e
achará pastagens” (Jo 10:9).
O fim da fé, ou seja, o objetivo do evangelho é a salvação do homem:
“Alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas” (1 Pd 1:9).
O fim da predestinação é a primogenitura de Cristo, pois, por ela, os homens são
constituídos conforme a imagem de Cristo, portanto, o fim da predestinação não é
a salvação.
O termo grego τελος, transliterado telos e traduzido por ‘fim’, no contexto, tem o
sentido de propósito, objetivo. O termo πιστις, transliterado pistis e traduzido por
‘fé’, no contexto significa ‘verdade’, ‘fidelidade’, ‘lealdade’, em substituição ao
termo ‘evangelho’, que é a ‘fé’ anunciada em todo o mundo (Rm 1:8).
A ‘fé’ deve ser anunciada a todas as gentes e obedecida (Rm 1:5), pois ela é o dom
de Deus, por meio da qual o homem é salvo.
“Porque, pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não vem de vós, é dom
de Deus” (Ef 2:8);
“Pelo qual, recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre
todas as gentes pelo seu nome (…) Primeiramente, dou graças ao meu Deus
por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque, em todo o mundo, é
anunciada a vossa fé” (Rm 1:5 e 8).
É por meio do evangelho de Cristo que o homem é salvo, de modo que, aos não

crentes não se prega eleição ou predestinação mas, sim, o evangelho, a palavra
da redenção, que é poder de Deus para salvação.
“E nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de
encherem sempre a medida de seus pecados; mas a ira de Deus caiu sobre
eles até ao fim” (1 Ts 2:16).
“E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem; depois vem o
diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem, crendo“ (Lc
8:12).
Deus não escolheu e nem predestinou indivíduos para a salvação, pois é
contraditória a concepção de que Deus deseja que todos se salvem e, no entanto,
escolhe e predestina somente alguns para a salvação. Salvar a humanidade é
desejo de Deus por sua graça e misericórdia, tanto que deu o Seu Filho Unigênito,
no entanto, para ser salvo o homem precisa se tornar um com a verdade, crendo.
“Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da
verdade” (1 Tm 2:4);
“Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: Que todo aquele que
vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna; e eu o ressuscitarei no último dia”
(Jo 6:40).
É imprescindível ao homem ‘conhecer’ a verdade, por dois motivos:
a. Primeiro, para ser salvo, e;
b. Em segundo lugar, para ser eleito e predestinado.
Pois só é predestinado a ‘serem conformes à imagem’ de Cristo, para que Ele seja
o Primogênito entre muitos irmãos, aqueles que O conheceram, ou seja, que se
fizeram um corpo com Cristo, a verdade que liberta (Jo 8:32). Mesmo Deus
querendo salvar todos os homens, o meio de salvá-los não é através da Sua
soberania, e sim, através da palavra da verdade!
Há um equívoco que perdura entre os teólogos, de que o termo grego προγινοσκω
(proginosko), traduzido por ‘dantes conheceu’ significa ‘ter conhecimento de
antemão’, ‘prever’, ‘predestinar’.
Entretanto, o termo, no contexto, foi utilizado como expressão idiomática judaica,

indicando comunhão intima, quando o homem e a mulher se tornam uma só
carne. São predestinados somente os que se tornaram um com o Pai e o Filho, ou
seja, que ‘conhecem’ a Deus (Jo 17:21).
Somente os que se tornam uma só carne com Cristo, ou seja, os que amam a
Deus, crendo que Jesus é o Cristo, também foram predestinados para serem
conformes à imagem de seu Filho (Rm 8:29).
Deus é onisciente, ou seja, igualmente conhecedor de todas as coisas, quer seja
do passado, quer do presente ou, do futuro. Ao dizermos que Deus é presciente,
estabelecemos uma subdivisão da onisciência, que tolhe a compreensão acerca
desse atributo de Deus. Deus anuncia de antemão, por intermédio dos seus
profetas, eventos futuros, o que se dá pela sua onisciência e não pela sua
presciência.
Pela onisciência Deus conhece (saber) todos os salvos e todos os perdidos em
todos os tempos. Entretanto, há aqueles que Deus nunca conheceu (nunca foram
um com Ele) e estes irão para o fogo eterno (Mt 7:23) e há aqueles que conhecem
a Deus, ou antes, são conhecidos d’Ele, ou seja, são um com Ele e são salvos (Gl
4:9).
A má leitura de alguns versos impera, quando homens torcem a verdade exposta
pelos apóstolos, com o objetivo de exporem uma doutrina contrária ao evangelho.
Por exemplo, leem 1 Pedro 1, verso 2 (“Eleitos segundo a presciência de Deus Pai,
em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus
Cristo: Graça e paz vos sejam multiplicadas.”), como se Deus elegeu alguns
segundo a sua ‘presciência’. No entanto, o apóstolo Pedro estava enfatizando que
os cristãos são eleitos segundo o anunciado de antemão pelos profetas
(presciência), conforme expresso nos versos 10 a 12 do mesmo capítulo (1Pe 1:10
-12).
Os cristãos são designados ‘eleitos’, segundo o anunciado de antemão pelos
profetas, santificados pela palavra de Cristo, vez que as palavras de Cristo são
espírito e vida, sendo necessária aos cristãos a obediência, para serem
purificados:
“… eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito,
para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo” (1 Pe 1:2).

Ao escrever aos Tessalonicensses, o apóstolo Paulo expressa a mesma verdade:
“… porque Deus vos escolheu[1], desde o princípio, para a salvação, pela
santificação do Espírito e fé na verdade” (2 Ts 2:13).
O verso não trata de uma ‘escolha’ para ser salvo, antes pela santificação do
evangelho (vez que o crente é ministro do espírito) e pela crença (fé) na verdade,
os cristãos foram tomados como propriedade (herança) de Deus, desde o
princípio, para a salvação (Ef 1:11 e 14), pois a salvação é o fim da fé (verdade).
O objetivo fim da predestinação é a preeminência de Cristo, mas, só os que se
fizeram um corpo com Cristo (conheceram), são predestinados (Rm 8:29). Porém,
os predestinados também foram eleitos, ou seja, foram feitos santos e
irrepreensíveis (Ef 1:3).
Contudo, para ser predestinado e eleito, primeiro Deus declara justo o novo
homem que ressurge com Cristo, porque, para ser justificado, é necessário ao
homem morrer com Cristo, quando por intermédio do evangelho, o homem tornase participante da carne e do sangue de Cristo (Rm 4:25; Rm 6:7; Jo 6:55).
Mas, para o crente ser justificado, eleito e predestinado, primeiro teve que ser
glorificado, tornando-se um só corpo com Cristo, ou seja, conhecendo a Cristo. O
crente é glorificado quando ressurge dentre os mortos com Cristo, pois, sofreu
com Cristo, para ser participante da glória da sua ressurreição (Rm 8:17; Cl 2:12;
Cl 3:1).
Os que estão em Cristo são templos de Deus, ou seja, conhecidos de Deus,
membros do Seu corpo, concomitantemente, também, estão destinados a serem
conforme a imagem de Cristo, quando se revelarem os filhos de Deus (Rm 8:19).
Mas, para fazerem parte do propósito eterno que Deus estabeleceu em Cristo, de
fazê-Lo preeminente em todas as coisas, através do poder que há no evangelho,
para salvação do que crê, Deus glorificou os que creram, ressuscitando-os com
Cristo e os declarou justos, livres de condenação!
Correção ortográfica: Pr. Carlos Gasparotto

[1] “138 αιρεομαι haireomai provavelmente semelhante a 142; TDNT – 1:180,27; v

1) tomar para si, preferir, escolher 2) escolher pelo voto, eleger para governar um
cargo público”, cf. Dicionário Bíblico Strong.

