Predestinação
O termo predestinar é utilizado no Novo Testamento para fazer
referência ao destino, que é exclusivo aos homens espirituais,
gerados de novo em Cristo.

Predestinação
“Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; as
coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo” ( 2Co
5:17 )

Destinados
O verbo grego traduzido por ‘predestinar’ é προορίζω
(proorizó), e significa “decidir de antemão”, “demarcar de
antemão”, “preordenar”.
O termo serve para apontar a condição do salvo estabelecida
por Deus na eternidade. Todos os que creem em Cristo conforme
a verdade do evangelho são de novo gerados através da semente
incorruptível ( 1Pd 1:23 ), e quando revestidos da
incorruptibilidade serão conforme a imagem expressa do Cristo
glorificado “Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é
manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele
se manifestar, seremos semelhantes a ele; porque assim como é
o veremos” ( 1Jo 3:2 ).
O homem vem ao mundo pela vontade da carne, vontade do varão e
do sangue trazendo em si a imagem de Adão, o homem terreno (
Jo 1:12 ; 1Co 15:48 ), e somente quando creem em Cristo são
gerados de novo da vontade de Deus segundo a verdade do
evangelho, portanto, novas criaturas e, quando se der o
revestimento da incorruptibilidade, todas as novas criaturas
terão a imagem do homem espiritual, que é Cristo, o último

Adão ( 1Co 15:48 -49).
O termo predestinar é utilizado no Novo Testamento para fazer
referência ao destino, que é exclusivo aos homens espirituais,
gerados de novo em Cristo. Os cristãos estão predestinados por
Deus a serem conforme a expressa imagem de Cristo.
Deus estabeleceu de antemão que Cristo teria a posição de
primogênito entre muitos irmãos, condição mais excelente que a
de Unigênito, destinando aqueles que fazem parte do corpo de
Cristo para este propósito “Porque os que dantes conheceu
também os predestinou para serem conformes à imagem de seu
Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos
irmãos” ( Rm 8:29 ).

A semelhança do Altíssimo
Cristo homem foi o Unigênito de Deus introduzido no mundo em
tudo semelhante aos homens para que fosse misericordioso sumo
sacerdote ( Hb 2:17 ) e pudesse experimentar a morte por todos
( Hb 2:14 ).
Ao ser morto e ressurgir, Jesus foi glorificado à posição de
primogênito dentre os mortos, e assumiu a posição de
primogênito entre muitos irmãos, pois conduziu à gloria de
Deus muitos irmãos ( Hb 2:10 ).
Cristo glorificado é a expressa imagem de Deus ( Hb 1:3 ; Cl
1:15 ), e herdou excelente nome que é acima de todos os nomes
( Fl 2:9 ), sendo Ele a cabeça do corpo, ou seja, da igreja, a
plenitude daquele que cumpre tudo em todos ( Ef 1:23 ). Os
cristãos por sua vez, ressurgiram com Cristo e são membros do
seu corpo, que é a igreja ( Cl 3:1 ).
Ainda não é manifesto como os salvos hão de ser ( 1Jo 3:2),
contudo sabemos que todos os salvos serão conforme a imagem do
Cristo glorificado, de modo que esta gloria que se revelará

nos cristãos faz a criação gemer como se estivesse com dores
de parto devido a expectativa no aguardando da manifestação
dos filhos de Deus ( Rm 8:19 -21)
Quando revestidos da imortalidade e incorruptibilidade ( Rm
8:23), ou seja, quando se der a redenção do corpo no
arrebatamento da igreja, os salvos em Cristo alcançarão a
condição expressa por Deus registrada lá no Livro do Gênesis:
– “Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa
semelhança” ( Gn 1:26 ), pois juntamente todos os gerados
de Deus segundo a verdade do evangelho serão semelhantes ao
Cristo glorificado, sendo Ele, por sua vez, a expressa imagem
do Deus invisível ( Cl 1:19 ).
O propósito de Deus é eterno, e o seu propósito por ser eterno
repousa sobre Ele mesmo, e não nas suas criaturas, que foram
criadas, portanto, não são eternas.
“Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu
beneplácito, que propusera em si mesmo…” ( Ef 1:9 ).
E qual foi este propósito estabelecido ‘em Si mesmo’? Fazer o
Filho Unigênito Primogênito entre muitos irmãos semelhantes a
Ele para que em tudo tenha preeminência.
“Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso
Senhor” ( Ef 3:11 );
“Porque os que dantes conheceu também os predestinou para
serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja
o primogênito entre muitos irmãos” ( Rm 8:29 ; Cl 1:18 ).
Embora muitos filhos tenham sido conduzidos por Cristo à
glória para levar a efeito o propósito eterno ( Hb 2:10 ), o
cetro do propósito de Deus é o Cristo, ou seja, o Seu
propósito foi estabelecido em Si mesmo ( Ef 1:9 ).
No corpo da carne do Filho Deus congregou todas as coisas ( Cl
1:20 -22), e Deus o exaltou soberanamente ( Fl 2:9 ),

sujeitando todas as coisas aos seus pés e, acima de toda as
coisas ( Cl 1:23 ), também foi constituindo como cabeça da
igreja, o primogênito entre muitos irmãos ( Ef 1:22 ).
É necessário compreender qual a extensão da glória da igreja
como corpo de Cristo, visto que Cristo foi posto acima de todo
principado, domínio, autoridade, poder, etc., e acima de tudo,
foi constituído cabeça da igreja, portanto, a igreja estará
acima de todo principado, domínio, autoridade, poder, etc.
“Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que
saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as
riquezas da glória da sua herança nos santos; e qual a
sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que
cremos, segundo a operação da força do seu poder, que
manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e
pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo o principado,
e poder, e potestade, e domínio, e de todo o nome que se
nomeia, não só neste século, mas também no vindouro; e
sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas
o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a
plenitude daquele que cumpre tudo em todos” ( Ef 1:18-23).
Na eternidade, antes que houvesse mundo, Deus estabeleceu que
a sua palavra fosse exaltada acima de todas as coisas ( Sl
138:2 ), e Cristo foi exaltado, pois ao ser introduzido na sua
gloria se fez elevado e mui sublime ( Is 52:14 ). Para fazer o
Cristo primogênito, seria necessário gerar muitos irmãos. Para
torná-lo cabeça, seria necessário um corpo, a igreja.
Foi em vista do propósito estabelecido em Cristo que, por
intermédio da pregação do evangelho (a loucura da pregação),
Deus salva os descendentes de Adão que creem em seu testemunho
acerca do Seu FIlho, pois aos que creem é dado o poder de
serem feitos filhos de Deus ( Jo 1:12).
Aos perdidos no pecado é anunciado salvação no nome de Cristo,
visto que os que comem da carne e bebem do sangue de Cristo

tornam-se participantes de Cristo, ou seja, são constituídos
membros do corpo de Cristo.

Vocação
Os que são salvos por intermédio do evangelho são chamados com
uma vocação santa, ou seja, segundo o propósito estabelecido
em Cristo antes dos tempos dos séculos “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” ( 2Tm 1:9 ).
Por estar em Cristo, ou seja, ser uma nova criatura, o cristão
está predestinado a ser conforme a imagem de Cristo, o que
efetiva o propósito de Deus em Cristo, de torná-lo primogênito
entre muitos irmãos, a mui sublime cabeça do corpo.
A vocação em Cristo foi estabelecida na eternidade com base no
propósito estabelecido em Cristo, de modo que conceder à nova
criatura a graça de ser participante deste propósito na
condição de filhos ou de membros do corpo é graça que não
decorre das nossas obras.
O apóstolo Paulo demonstra que, no corpo de Cristo quem planta
e quem rega não há diferença, apesar de que cada um receberá
individualmente o seu galardão conforme o seu trabalho “Ora, o
que planta e o que rega são um; mas cada um receberá o seu
galardão segundo o seu trabalho” ( 1Co 3:8 ).
Isso significa que cada cristão será galardoado segundo o bem
e o mal que houver feito por meio do corpo ( 1Co 3:13 -14; 1Co
9:17 ; 2Co 5:10 ; Cl 3:24 ), porém, a graça de ser contado
como filho de Deus por estar em Cristo Jesus é graça que nos
foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos em
virtude do propósito que Deus estabeleceu em Cristo.
A vocação segundo o propósito de Deus estabelecido em Cristo

antes dos tempos eternos é premio que só é dado aos que estão
em Cristo, ou seja, às novas criaturas geradas de novo segundo
a palavra da verdade “Prossigo para o alvo, pelo prêmio da
soberana vocação de Deus em Cristo Jesus” ( Fl 3:14 ).
Não se pode confundir o chamado do evangelho com a vocação
segundo o propósito eterno, pois a vocação segundo o eterno
propósito é para um conjunto específico de pessoas (todos os
que creram em Cristo), enquanto o chamado do evangelho é
universal (muitos), e tem por alvo todos os perdidos em
decorrência da desobediência de Adão, mas os perdidos que
atendem o convite são poucos ( Mt 7:14 ), dai o fato de poucos
na condição de escolhidos “Porque muitos são chamados, mas
poucos escolhidos” ( Mt 22:14 ).
Acerca do chamado universal do evangelho diz o apóstolo Paulo:
“Pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência
da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois
também vós chamados para serdes de Jesus Cristo” ( Rm 1:5 ).
A necessidade de obediência à palavra da fé é anunciada a
todas as gentes ( At 15:14 -17), e entre todas as gentes os
cristãos foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo.
Depois que ouviram a mensagem do evangelho de salvação e
creram em Cristo, os cristãos passaram a ‘estar em Cristo’, ou
seja, foram feitos novas criaturas “Em quem também vós estais,
depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa
salvação; e, tendo nele também crido, fostes selados com o
Espírito Santo da promessa” ( Ef 1:13 ).
A salvação em Cristo é convite que se estende a todos os
homens em todos os povos e durante o tempo que se chama hoje
“Olhai para mim, e sereis salvos, vós, todos os termos da
terra; porque eu sou Deus, e não há outro” ( Is 45:22 );
“Inclinai os vossos ouvidos, e vinde a mim; ouvi, e a vossa
alma viverá; porque convosco farei uma aliança perpétua,
dando-vos as firmes beneficências de Davi” ( Is 55:3 );
“(Porque diz: Ouvi-te em tempo aceitável E socorri-te no dia

da salvação; Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora
o dia da salvação)” ( 2Co 6:2 ).
Já a vocação segundo o propósito eterno se deu na eternidade,
antes que houvesse mundo ( 2Tm 1:9 ). Na eternidade foi
estabelecido Cristo preeminente entre muitos irmãos, acima de
todas as coisas a cabeça da Igreja “E ele é a cabeça do corpo,
da igreja; é o princípio e o primogênito dentre os mortos,
para que em tudo tenha a preeminência“ ( Cl 1:18 ).

O propósito de Deus na criação
Para levar a efeito o Seu propósito, Deus criou Adão, o
primeiro homem, segundo a imagem daquele que havia de vir,
Jesus Cristo homem ( Rm 5:14 ).
Satanás, por sua vez, percebeu que Deus haveria de dar ao
homem uma posição superior à dos anjos, a posição de
semelhante ao Altíssimo, ao que intentou alcança-la para estar
numa posição acima dos outros anjos ( Is 14:14 ).
A posição que Satanás cobiçou, Jesus Cristo ao ressurgir
dentre os mortos alcançou, pois se satisfez da semelhança do
Altíssimo, a expressa imagem de Deus ( Sl 17:15 ).
Todos que creem em Cristo, morrem, são sepultados e ressurgem
com Cristo uma nova criatura na semelhança da sua ressurreição
( Rm 6:5 ), e não possuem outro destino que não seja ser
conforme a expressa imagem de Cristo para que Ele seja
primogênito entre muitos irmãos e, sobre todas as coisas a
cabeça da igreja.
Todos os cristãos já são glorificados ( Jo 7:22 ; Rm 8:17 ; Rm
6:4 -5), pois já ressuscitaram com Cristo ( Cl 3:1 ) e estão
assentados com Cristo nas regiões celestiais ( Ef 1:3 ; Ef 2:6
; Hb 4:3 ).

Durante o tempo da peregrinação do crente, todos são
concitados a permanecerem nesta graça e crescerem no
conhecimento do evangelho, para que através do conhecimento
chegue à medida da estatura de Cristo – homem perfeito –
embora todos em Cristo sejam idôneos para a herança dos santos
na luz “Até que todos cheguemos à unidade da fé, e ao
conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da
estatura completa de Cristo” ( Ef 4:13 ; Cl 1:12 ).
É na redenção do corpo que o crente se conformará com a imagem
de Cristo ressurreto. Só se dará no momento em que o que é
mortal se revestir da imortalidade e o que é incorruptível se
revestir da incorruptibilidade, o que se dará com o
arrebatamento da igreja ( Rm 8:23 ).
O termo grego traduzido por ‘predestinar’ é utilizado pelo
apóstolo Paulo na carta aos Romanos em conexão com a
semelhança com Cristo, o que faz Cristo primogênito entre
muitos irmãos ( Rm 8:29 ).
Na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo utiliza o mesmo termo
para lembrar os cristãos que eles foram abençoados com bênçãos
espirituais por estarem em Cristo, ou seja, por serem novas
criaturas.
Uma destas bênçãos é a ‘predestinação’ dos cristãos pelo fato
de estarem em Cristo, o que os torna filhos de Deus por adoção
( Ef 1:4 ). Por serem novas criaturas, os cristãos foram
feitos herança, pois a condição de semelhantes ao Filho de
Deus a que foram predestinados redunda em louvor à glória de
Deus ( Ef 1:11 -12).
A vocação que repousa sobre os membros do corpo de Cristo de
serem conforme a imagem de Cristo é soberana e irrevogável,
pois na eternidade Deus estabeleceu antes de todas as coisas
que, para que Cristo fosse preeminente, a cabeça do corpo,
todos os que fossem conduzidos á gloria por intermédio de
Cristo seriam semelhantes a Ele.

A loucura da pregação
Deus salva os homens em todos os tempos, mas nenhum deles foi
predestinado a ser conforme a imagem de Cristo senão os que
foram vocacionados por Deus: a igreja. É no corpo de Cristo
que a multiforme sabedoria de Deus é manifesta aos principados
e potestades nos céus, pois o propósito estabelecido em fazer
o Cristo preeminente entre muitos irmãos semelhantes a Ele se
revela na igreja ( Ef 3:10 -11).
Enquanto na eternidade Deus soberanamente e irrevogavelmente
predestinou os que no tempo em que se chama hoje aceitassem a
salvação que Cristo oferece a serem conforme a expressa imagem
do Cristo glorificado, no tempo presente, que se chama hoje,
por intermédio dos seus embaixadores, que é a igreja, Deus
roga aos perdidos que reconciliem com Ele “De sorte que somos
embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse.
Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com
Deus” ( 2Co 5:20 ); “(Porque diz: Ouvi-te em tempo aceitável E
socorri-te no dia da salvação; Eis aqui agora o tempo
aceitável, eis aqui agora o dia da salvação)” ( 2Co 6:2 ).
Os que perseveram em Cristo estão predestinados a serem
conforme a imagem do Cristo glorificado “Se, na verdade,
permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da
esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a
toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo,
estou feito ministro” ( Cl 1:23 ).
Enquanto os que estão ‘em Cristo’ (novas criaturas) serão
conforme a imagem do Filho de Deus ressurreto, para estar ‘em
Cristo’ é necessário ao perdido alcançar a salvação obedecendo
a Cristo hoje “E, sendo ele consumado, veio a ser a causa da
eterna salvação para todos os que lhe obedecem” ( Hb 5:9 ).
Enquanto a bênção de ser conforme a imagem de Cristo é

irrevogável aos que estão em Cristo, a graça da salvação por
meio da obediência ao evangelho pode ser impedido “Corríeis
bem; quem vos impediu, para que não obedeçais à verdade?” ( Gl
5:7 ).
Diferente da ideia prolata pelos calvinistas e arminianistas,
a Bíblia demonstra que ninguém vem ao mundo predestinado à
salvação, pois todos são concebidos em pecado ( Sl 51:5 ), e
precisam obedecer a forma de doutrina anunciada por Cristo e
os apóstolos “Mas graças a Deus que, tendo sido servos do
pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que
fostes entregues” ( Rm 6:17 ; Rm 10:8 ).
Somente após ouvir a palavra da verdade, o evangelho da
salvação, e tendo crido em Cristo é que o homem é salvo “Em
quem também vós estais, depois que ouvistes a palavra da
verdade, o evangelho da vossa salvação; e, tendo nele também
crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa” ( Ef
1:13 ); “A saber: Se com a tua boca confessares ao Senhor
Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre
os mortos, serás salvo” ( Rm 10:9 ).
Ninguém nasce segundo a carne predestinado a salvação, antes é
necessário ouvir a mensagem de salvação e crer em Cristo como
diz as Escrituras, decidindo-se por Cristo durante o tempo
aceitável: hoje, perseverando até o fim crendo “Quem crer e
for batizado será salvo; mas quem não crer será condenado” (
Mc 16:16 ; Hb 3:6 e 14).
Só é predestinado aqueles que amam a Deus, ou seja, aqueles
que obedeceram ao evangelho, pois só os que cumprem o
mandamento de Deus que é crer em Cristo são chamados para
serem conforme a expressa imagem de Cristo, pois o propósito
desta vocação é que o Cristo seja primogênito entre muitos
irmãos semelhantes a Ele “E sabemos que todas as coisas
contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados segundo o seu propósito” ( Rm 8:28
); “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, e eu o
amarei, e me manifestarei a ele” ( Jo 14:21 ; 1Jo 3:23 ).
Somente aqueles que previamente se tornam um com Cristo
(conheceu) por intermédio do evangelho são predestinados a
serem conforme a imagem de Cristo “Porque os que dantes
conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem
de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos
irmãos” ( Rm 8:29 ); “Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados
para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo nosso Senhor” ( 1Co
1:9 ).
O verbo grego traduzido por ‘conhecer’ não diz de ‘saber
acerca de’, antes fala de comunhão intima, de ser um só corpo
com Cristo “Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em
Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros” ( Rm
12:5 ); “E aquele que guarda os seus mandamentos nele está, e
ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo
Espírito que nos tem dado” ( 1Jo 3:24 ).
O chamado à comunhão do Filho promove a salvação no tempo que
se chama hoje, já a vocação para ser conforme a imagem de
Cristo se deu na eternidade segundo o propósito que Deus
estabeleceu em Si mesmo, de tornar o Cristo glorioso e mui
sublime entre muitos irmãos semelhantes a Ele.

