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TEMA: PREDESTINAÇÃO E ELEIÇÃO

PENSAMENTO: A predestinação e a eleição é a escolha da parte de Deus de
pessoas que a Bíblia chama de um povo, os “meus eleitos e escolhidos”,
para viverem a vida eterna e, aqui na terra, desfrutarem das promessas do
Senhor. É a escolha da parte de Deus por sua única vontade.
Nós sabemos que a predestinação e a eleição é assunto gerador de
polêmicas no meio da tradição da igreja. Mas o nosso ministério se sente
com capacidade e autoridade suficiente para continuar pregando e
instando sem cessar em todo o tempo e lugar. Nós somos obedientes ao
chamamento e escolha que nos foram feitos para pregar as verdades do
evangelho.
A eleição e a predestinação é o evangelho da absoluta soberania de Deus. É
o fundamento básico do cristianismo.
A predestinação e a eleição começou antes da fundação do mundo. Não foi
por merecimento de alguém, nem por obras, nem por valores ou
qualidades próprias, nem pela fé pessoal ou pela excelência de vida que
alguém tenha diante de Deus, mas por desejo explícito de Deus, pelo
beneplácito de sua vontade e, naturalmente, por sua grande misericórdia.
Deus predestina, Deus chama, justifica e glorifica quem Ele assim
determinar. Aliás, Ele já fez tudo com quem Ele quis. Desde antes da
fundação do mundo foi assim. Esta é, em síntese, a doutrina da
predestinação.
1. DEUS ESCOLHEU E PREDESTINOU SEUS FILHOS DESDE ANTES DA
FUNDAÇÃO DO MUNDO.
a) Ef.1:4 - Deus nos escolheu nEle antes da fundação do mundo.
b) 2ª Tm 1:9 - Deus nos salvou e chamou antes dos tempos eternos.
c) 2ª Ts 2:13 - Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação.
d) Rm 9:23 - Os vasos de misericórdia Deus preparou de antemão.
e) Jr 1:5 - Antes que Deus nos formasse no ventre de nossa mãe Ele nos conheceu.
f) Is 41:4 - Deus chama as gerações desde o princípio.
2. O “SER PREDESTINADO E ESCOLHIDO PARA A SALVAÇÃO” NÃO
DEPENDE DO NOSSO LIVRE ARBÍTRIO E SIM DA VONTADE DE DEUS.
a) Ef 1:11 - Predestinados e escolhidos segundo a vontade dEle
b) Jo 15:16 - Não me escolhestes vós, mas Eu vos escolhi
c) Ef 1:5 - Nos predestinou para sermos Seus filhos
d) 1ª Pe 1:2 - Eleitos segundo a presciência de Deus
e) Rm 10:20 - Fui achado pelos que não me buscavam e me manifestei aos que
não procuravam por mim
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3. CRERÃO EM JESUS CRISTO SOMENTE OS QUE ESTÃO ORDENADOS
(PREDESTINADOS PARA A VIDA ETERNA).
a) At 13:48 - Creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna
b) Jo 18:37 - Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz
c) Rm 8:29 - Porque aos que antes conheci também predestinei
d) Rm 8:30 - Aos que predestinei, chamei; aos que chamei também justifiquei; e
aos que justifiquei, a esses também glorifiquei
4. SÓ SE SALVARÃO OS QUE TEM OS SEUS NOMES ESCRITOS NO LIVRO DA
VIDA.
a) Ap 21:27 - Somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro
b) Dn 12:1 - Será libertado o teu povo (os predestinados que tem o nome escrito
no livro da vida)
c) Lc 10:20 - Regozijai-vos porque os vossos nomes estão arrolados nos céus
d) Ap 3:5 - Não apagarei seu nome do livro da vida
5. CRISTO FOI DESTINADO DESDE ANTES DA FUNDAÇÃO DO MUNDO PARA
SALVAR UNICAMENTE OS SEUS FILHOS (OS PREDESTINADOS).
a) 1ª Pe 1:19, 20 - Cristo foi destinado a morrer antes da fundação do mundo
b) Ef 5:25 - Cristo amou a Igreja e se entregou a si mesmo por ela (os
predestinados)
PALAVRA FINAL: Judas 4 - Homens destinados para a perdição, ímpios

que fazem da graça de Deus libertinagem. Toda pessoa que nega a
Soberania de Deus já é condenada.
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