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I. Título

Dedicamos estes estudos a Deus, que nos
escolheu antes da fundação do mundo,
para que desfrutássemos da redenção por
meio de nosso Senhor Jesus Cristo.
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A doutrina da salvação: Eleição e redenção

Introdução

D

eus abandonou a humanidade decaída? Esta é a pergunta respondida nestes
estudos.
A Bíblia informa que Deus quis salvar livremente, unicamente por amor.
Assim como ele realizou a primeira criação, providenciou também a salvação
ou nova criação. Logo após a queda, o Senhor prometeu o Redentor que esmagaria a cabeça da serpente (Gn 3.15). Nos momentos dramáticos que se seguiram à desobediência de Adão, Deus nos acudiu com o pacto da redenção.

Eleição e redenção
Estudaremos as doutrinas da eleição e redenção. Na eleição, antes da fundação do mundo, Deus escolhe alguns dentre a humanidade decaída para serem
salvos. Na redenção, Deus Pai envia Deus Filho, no poder de Deus Espírito Santo, para reconciliar os eleitos consigo mesmo. Tais doutrinas são o coração do
evangelho. Todos os dias, devem ser não apenas lembradas, mas oradas e aplicadas na vida de cada seguidor de Jesus Cristo.

Doutrinas impopulares
Estes ensinos são atacados. O homem contemporâneo se sente ofendido diante
dessas afirmações. Líderes ditos cristãos se desviam desses tópicos. Pregadores
populares confundem esse ensino com fatalismo. O resultado dessa má doutrinação é visível. Igrejas crescem rapidamente em torno de versões defeituosas
do evangelho, mas a geração que se levanta demonstra convicções firmadas
sobre alicerces fracos.
O discipulado bíblico é caracterizado por um senso de dependência absoluta da graça do Deus Triúno. Tal convicção deflui da consciência de que fomos
eleitos por Deus Pai, comprados pelo sangue de Deus Filho e eficazmente regenerados e convertidos pelo poder de Deus, o Espírito Santo.

Um resumo e explicação da doutrina da salvação
Estes estudos são baseados em uma formulação doutrinária produzida em uma
reunião realizada no século 17, na cidade de Dort (Dordrecht, Holanda). Alguns
cristãos escreveram um documento sobre o evangelho intitulado Os Cânones de
Dort — um material fiel à Bíblia e, ao mesmo tempo, compreensível, fácil de
memorizar e explicar. O evangelho foi resumido em cinco declarações:
1. Deus criou tudo perfeito, mas o homem decaiu voluntariamente de seu
estado original — total depravação.
2. Dentre a massa de pecadores e por graça pura, Deus escolheu alguns
1

para serem salvos — uma escolha incondicional.
3. Cristo morreu pelos eleitos — limitada expiação (ou expiação definida).
4. Quando o evangelho é ensinado ou pregado, os eleitos são chamados
pelo Espírito Santo — irresistível chamado.
5. Os eleitos são santificados, preservados e glorificados — perseverança
dos santos.
Para fixar a doutrina, aqueles irmãos criaram um acróstico com a palavra
tulipa (tulip, em inglês, uma flor apreciada pelos holandeses). O acróstico TULIP sintetiza as principais declarações da doutrina:
Total depravação.
Uma escolha incondicional.
Limitada expiação.
Irresistível chamado.
Perseverança dos santos.
Em cada etapa da salvação, Deus é quem toma a iniciativa de salvar, enquanto nós somos os beneficiários de sua obra poderosa e eficaz. Ao organizar
o ensino desse modo, os irmãos de Dordrecht responderam a um erro de doutrina que ganhava espaço, uma tentativa de estabelecer o homem como centro
do processo de salvação. Hoje, muito do que se proclama como “mensagem de
salvação” possui uma ênfase semelhante. O Cristianismo sofre nova ameaça de
corrupção de sua mensagem central.

Sobre a composição da obra e seus autores
Esta é uma obra feita a quatro mãos. O Rev. Misael projetou o curso, organizou a
pesquisa bíblica e referências bibliográficas, escreveu os capítulos, conclusões
e algumas introduções. A educadora cristã Ivonete Silva Porto revisou e enriqueceu os conteúdos. Além disso, ela produziu a maior parte das introduções.
O Rev. Misael Nascimento é pastor presbiteriano, graduado pela Faculdade
Teológica Batista de Brasília e Universidade Presbiteriana Mackenzie. Possui
especialização em Teologia Prática pela Faculdade Teológica Batista de Brasília
e é Doutor em Ministério pelo Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew
Jumper, em parceria com o Reformed Theological Seminary. É Mestre em Educação, Arte e História da Cultura, pela Universidade Presbiteriana Mackenzie.
Trabalhou como evangelista por sete anos, na implantação da Igreja Presbiteriana de Valparaíso de Goiás. Pastoreou a Igreja Presbiteriana Central do Gama,
no Distrito Federal, de 1997 até 2009 e desde 2010 é pastor da Igreja Presbiteriana de São José do Rio Preto (IPB Rio Preto). É casado com Mirian, pai de Ana
Carolina e Bruna e amigão do Bento (um yorkshire simpático).
Ivonete Silva Porto é educadora cristã, graduada em Teologia pela Faculdade Teológica Batista de Brasília e em Pedagogia pelo Grupo Fortium. É especialista em Teologia Filosófica pelo Centro Presbiteriano de Pós-Graduação
Andrew Jumper. É casada com o Rev. Allen Porto e mãe do Matias e da Lúcia.
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1ª Parte
Escolhidos para a salvação

1. Os cristãos são escolhidos

J

oventino decidiu ler o Novo Testamento (NT) presenteado por um amigo. Ficou maravilhado com os Evangelhos. Considerou a pessoa, obras e ensino de
Jesus Cristo inigualáveis. Em seguida, em Atos, encantou-se com a simplicidade
e amor da igreja primitiva. Daí aventurou-se para as cartas apostólicas.
Uma questão o intrigou acima das demais: O que Jesus quis dizer ao chamar
os seus seguidores de “eleitos”, em Mateus 24.24? E por que ele afirmou, em
Marcos 4.10-12, que ensinava por parábolas para que “os de fora” vissem sem
perceber e ouvissem sem entender, de modo que não se convertessem e fossem
perdoados? Para complicar, qual o significado de sua declaração, “ninguém poderá vir a mim, se, pelo Pai, não lhe for concedido”, em João 6.65? Em Atos,
Joventino leu sobre o “desígnio e presciência de Deus” (At 2.23) e que Herodes,
Pilatos e o povo de Israel fizeram tudo o que a “mão” e o “propósito” de Deus
“determinaram” (At 4.28). Ademais, depois da pregação de Paulo e Barnabé, em
Atos 13.48, “creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna”.
Enquanto Lídia ouviu o evangelho, “o Senhor lhe abriu o coração para atender
as coisas que Paulo dizia” (At 16.14). E em Romanos, ficou boquiaberto ao ler
que os cristãos são “predestinados” (Rm 8.29-30), que, enquanto Jacó foi “amado”, Esaú foi “rejeitado” por Deus, e isso independentemente de suas “obras”
(Rm 9.11-13) e que existe “um remanescente segundo a eleição da graça” (Rm
11.5). E no fim das contas, Deus não pode ser considerado injusto ao proceder
desse modo, pelo contrário, devemos louvá-lo por sua soberania e sabedoria
inalcançável (Rm 9.14-29; 11.33-36).
Nesse ponto, Joventino interrompeu a leitura. Que Deus é esse? Que “cristianismo” é esse? Ele tinha de se encontrar com seu amigo cristão, que lhe dera
o NT. Precisava de alguém que o ajudasse com suas dúvidas.

1.1.

Como a Bíblia denomina os cristãos

No volume anterior desta série, aprendemos que Deus criou tudo perfeito, mas
o homem voluntariamente decaiu de seu estado original. Desde então, o ser
humano perdeu toda capacidade para compreender, desejar ou escolher Deus
e a salvação. Essa verdade bíblica é intitulada total depravação (a letra “t” do
acróstico TULIP).1 Agora olharemos para outra verdade do evangelho: Dentre
os pecadores, Deus escolheu alguns para serem salvos, ou seja, ele fez uma escolha incondicional (a letra “u” do acróstico TULIP).

1

Cf. NASCIMENTO, Misael Batista; PORTO, Ivonete Silva. A Doutrina da Salvação: Criação e Queda.
2ª ed. São José do Rio Preto: Misael Nascimento, 2020, p. xvi, 12-58. (Série A Doutrina da Salvação), ePub, Kindle e PDF. Disponível em: <https://www.misaelbn.com/livros/>.
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Deus intervém na História, a fim de salvar. Ele estabelece de antemão,
tanto as condições, quanto os beneficiários desta salvação. Quanto às condições, o NT revela que o sangue de Cristo, provido para nosso resgate (como
aprenderemos na segunda parte destes estudos), foi “conhecido” desde antes
de haver mundo.
Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da
vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis,
como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que
vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem
defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido,2 com efeito, antes
da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor
de vós que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre
os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em
Deus (1Pe 1.17-21).

Quanto aos beneficiários da salvação, Deus os escolheu e predestinou previamente e de acordo com sua boa vontade. “A eleição torna a salvação certa e
a obra redentora de Cristo a assegura”.3 Daí o louvor do apóstolo:
Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado
com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu, nele,4 antes da fundação do mundo, para sermos
santos e irrepreensíveis perante ele; e em amor nos predestinou para ele,
para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito
de sua vontade (Ef 1.3-5).

Como lemos na introdução deste capítulo, a Escritura também se refere
a um “propósito de Deus quanto à eleição” e a “um remanescente segundo a
eleição da graça”. Os que creem em Cristo como único Senhor e Salvador de
suas vidas, são identificados na Escritura como “predestinados”, “escolhidos”
ou “eleitos” de Deus.
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 (Rm 8.29-30).
Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça (Rm 11.5).
2

3
4

O vocábulo grego proginōskō, traduzido como “conhecido”, indica não apenas conhecimento,
mas uma “escolha prévia” (LOUW, Johannes P.; NIDA, Eugene Albert. Greek-English Lexicon of
the New Testament: Based on Semantic Domains. New York: United Bible Societies, 1996, p. 334).
A mesma ideia é encontrada em Atos 2.23 (neste último caso, “presciência” ou “pré-conhecimento” traduzem prognōsis).
HORTON, Michael. Doutrinas da Fé Cristã. São Paulo: Cultura Cristã, 2016, p. 602.
A expressão “nos escolheu nele” é interpretada de diferentes maneiras. Retornaremos a esta
passagem na seção 4.1, a fim de descobrir a melhor interpretação.
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Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo
o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua
vontade (Ef 1.11).
Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é
dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade
(Tt 1.1).
Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da Dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia (1Pe 1.1).
Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos
chamou das trevas para a sua maravilhosa luz (1Pe 2.9).

Nós lemos sobre isso no Catecismo Maior de Westminster (CMW):
Pergunta 31. Com quem foi feito o pacto da graça? O pacto da graça foi
feito com Cristo, como o segundo Adão, e nele, com todos os eleitos, como
sua semente.[1] Referências bíblicas: [1]Gl 3.16; Is 53.10-11; 59.21.5

Cristãos que levam a Bíblia a sério reconhecem que estes textos apontam
para a predestinação e eleição. O que existe são modos diferentes de compreender e explicar, tanto a predestinação quanto a eleição. Essas diferenças decorrem de pontos de vista distintos sobre a sabedoria, vontade, liberdade e justiça
de Deus e do homem.

1.2.

Sabedoria, vontade, liberdade e justiça (de Deus e do homem)

Deus é absolutamente sábio, livre e justo em todos os seus decretos e ações?
Seria correto Deus planejar e executar uma salvação apenas para algumas pessoas, rejeitando outras? O homem é um agente livre ou uma marionete em um
cenário fatalista? Sem ser feito “nova criação” pelo poder de Deus, o homem
pode compreender, escolher ou rejeitar o evangelho?
Nossa compreensão dessas coisas, determina nosso entendimento da predestinação e eleição (figura 01). Cristãos de diferentes denominações afirmam
que Deus é sábio, soberano e livre — o rei supremo (sabedoria, vontade e liberdade). Ele também é absolutamente santo e, por conseguinte, bom e justo em
tudo o que planeja e faz ( justiça).
As ideias divergem a partir daqui. Para alguns, mesmo depois da queda, o
homem possui capacidade de discernimento (sabedoria) e aptidão para desejar,
bem como poder para decidir-se por Deus e seu reino (vontade e liberdade). Isso
equivale a dizer que, mesmo depois do pecado de Adão e Eva, o homem é hábil
para escolher e fazer o bem ( justiça). As explicações sobre como isso acontece
variam, indo de um extremo, em que a salvação depende quase que exclusivamente da vontade humana — a heresia de Pelágio, combatida por Agostinho,
5

ASSEMBLEIA DE WESTMINSTER. “Catecismo Maior de Westminster (CMW)”. In: BÍBLIA DE
ESTUDO HERANÇA REFORMADA (BEHR). São Paulo; Barueri: Cultura Cristã; Sociedade Bíblica do Brasil, 2018, pergunta 31, p. 2037.
Os cristãos são escolhidos

9

conhecida como pelagianismo — para uma posição menos radical, mas ainda
assim antibíblica, em que a salvação depende tanto da graça de Deus, quanto da
escolha do homem, conhecida como semipelagianismo.

berdade e
e, li
jus
d
tiç
ta
n
o

a

Predestinação
Eleição

berdade e
e, li
ju
s
tad
tiç
on

a

| Sabed
ori
ana
m
a,
hu
v

s » Sabedo
r
Deu
i
a,
de
v

Figura 01: Nossa compreensão da sabedoria, vontade, liberdade e justiça de Deus e do homem
determina nosso entendimento das doutrinas da predestinação e eleição.

No frigir dos ovos, esta é a conclusão a que se chega: O homem é quem decide se aceita ou rejeita Deus.6
Um dos proponentes deste ponto de vista, Erasmo de Roterdã, ensinava que
“embora a livre escolha tenha sido prejudicada pelo pecado, ela, não obstante
não foi extinguida por ele”.7 Outro escritor diz que as decisões e ações de Deus
sobre a predestinação e eleição podem ser compreendidas por uma “razão biblicamente fundamentada”,8 ou seja, paradoxos bíblicos não são admitidos.9 Se
por um lado, a Escritura é Palavra de Deus, por outro, qualquer interpretação
que não se encaixe na razão humana é rejeitada como falsa.10
Esse entendimento é popular porque combina com a descrição de “vontade” na Filosofia: “Ter vontade consiste em poder desejar um resultado e ter o
objetivo de realizá-lo”.11 Isso se harmoniza também com a Psicologia: “Vontade
Cf. BERKHOF, Louis. Teologia Sistemática. 4ª ed. reimp. 2015. São Paulo: Cultura Cristã, 2012,
p. 429-430.
7 ROTERDÃ, Erasmo. Livre Arbítrio e Salvação. São Paulo: Editora Reflexão, 2014, p. 84.
8 SMITH, Chuck. Prefácio de BRYSON, George. O Lado Negro do Calvinismo: A Visão Calvinista da
Eleição. São Paulo: Editora Reflexão, 2016, p. 7.
9 Paradoxo é usado aqui com o sentido de “oposição recíproca” e o que “parece contrário ao
comum; contrassenso, absurdo” ou “disparate”; cf. FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda.
“Antinomia; Paradoxo”. In: Dicionário Aurélio Eletrônico 7.0. Curitiba: Editora Positivo, 2009.
CD-ROM. Todos os que estudam este tema acolhem paradoxos. Os que rejeitam os paradoxos
bíblicos, acolhem contradições antibíblicas.
10 Como demonstraremos, os opositores da doutrina bíblica da predestinação, que afirmam valorizar tanto o uso da razão, terminam assumindo opiniões absolutamente ilógicas.
11 BLACKBURN, Simon. Dicionário Oxford de Filosofia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora,
1997, p. 407.
6
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é a capacidade ou faculdade pela qual um ser humano é capaz de fazer escolhas
e determinar seus próprios comportamentos a despeito de influências externas
à pessoa”.12
Abraçam este ponto de vista, com variações, os “catolicismos” romano e
ortodoxo grego e uma parcela de evangélicos, em um sistema intitulado arminianismo, derivado de Jacó Armínio, professor de teologia na Universidade de
Leiden.13 Armínio ecoa Erasmo e outros semipelagianos, crendo ser o homem
não completamente decaído. Para Armínio, a vontade humana continua livre
para se decidir por Cristo.
Para outros, o arminianismo contraria o ensino da Bíblia sobre a total depravação. Sob esta ótica, afirmar que Deus é absolutamente sábio, soberano
e livre equivale a dizer que ele faz o que quer, quando quer, como quer e com
quem quer (sabedoria, vontade e liberdade). E ele faz isso de modo absolutamente santo, ou seja, ele é bom e reto em tudo o que planeja e empreende ( justiça). Ainda que suas decisões e ações produzam desconforto e não possam ser
totalmente compreendidas (mesmo a mente do crente, não consegue penetrar
nos decretos de Deus).
Esta perspectiva admite que a Escritura revela o suficiente para nossa salvação, santificação e consolação, mas há aspectos desta revelação que devem ser
ensinados, mesmo parecendo paradoxais. As afirmações da Bíblia que parecem
contraditórias são, de fato, suprarracionais, quer dizer, vão além de nosso entendimento (tabela 01).
Declarações aparentemente paradoxais
“Vinde a mim, todos os que estais cansados e
sobrecarregados, e eu vos aliviarei”
(Mt 11.28)

“Ninguém pode vir a mim se o Pai, que me enviou,
não o trouxer [...]” (Jo 6.44)

Devemos ir até Cristo

Não podemos ir até Cristo,
se não formos levados pelo Pai

As duas declarações são verdadeiras e devem ser ensinadas
É impossível compreender exaustivamente a relação entre elas,
porque são verdades divinas suprarracionais
Tabela 01: O paradoxo aparente de algumas declarações bíblicas.

Resumindo, depois da queda o homem está espiritualmente morto; não
consegue entender (corrupção da sabedoria), nem desejar ou se decidir por
Deus e seu reino (corrupção e escravidão da vontade), de modo que só pode ser
salva a pessoa que Deus desejar salvar.
Os autores destes estudos entendem que este último ponto de vista, historicamente identificado como calvinismo, (por causa de João Calvino), é fiel às
Sagradas Escrituras. O calvinismo é consistente com o ensino da Bíblia sobre a
criação e a queda e com o que a Palavra de Deus diz sobre eleição e redenção.
12 VANDERBOS, Gary R, (Org.). Dicionário de Psicologia da APA (American Psychological Association). Porto Alegre: Artmed, 2010, p. 1021.
13 WRIGHT, R. K. McGregor. A Soberania Banida: Redenção Para a Cultura Pós-Moderna. São Paulo:
Cultura Cristã, 1998, p. 30.
Os cristãos são escolhidos
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1.3.

Conceitos de predestinação e eleição

Isso nos conduz aos conceitos de predestinação e eleição. Predestinar “significa determinar algo acerca de coisas antes de ocorrerem e dirigi-las a um determinado fim”.14
Nos âmbitos da salvação e condenação das criaturas morais, a predestinação corresponde aos atos da soberania divina de “salvar alguns do pecado (eleição)” e “condenar o restante pelo seu pecado (reprovação)”.15 Apesar de alguns
argumentarem que a eleição de Deus não implica em rejeição, o verbo “escolher” significa “fazer seleção de; joeirar”.16 Escolher alguém ou alguma coisa
implica em rejeitar outras.
Quando você escolhe uma coisa qualquer, você rejeita tudo o mais. [...]
Todos os atos são uma irrevogável exclusão por seleção. [...] quando você
toma um caminho de ação desiste de todos os outros caminhos.17

Daí a propriedade do dito de Calvino:
Chamamos predestinação o eterno decreto de Deus pelo qual houve por
bem determinar o que acerca de cada homem quis que acontecesse. Pois
ele não quis criar a todos em igual condição; ao contrário, preordenou a
uns a vida eterna; a outros, a condenação eterna. Portanto, como cada um
foi criado para um ou outro desses dois destinos, assim dizemos que um
foi predestinado ou para a vida, ou para a morte.18

Grudem afirma que eleição é “o ato divino antes da criação no qual ele
[Deus] escolhe algumas pessoas para serem salvas, não com base em qualquer
mérito previsto nelas, mas somente por causa de seu beneplácito soberano”.19
Lemos sobre isso nos Cânones de Dort (CDT):
Capítulo 1. Artigo 7 — Eleição definida. Esta eleição é o imutável propósito de Deus, pelo qual ele, antes da fundação do mundo, escolheu um número grande e definido de pessoas para a salvação, por graça pura. Estas
são escolhidas de acordo com o soberano bom propósito de sua vontade,
dentre todo o gênero humano, decaído, por sua própria culpa, de sua integridade original para o pecado e a perdição. Os eleitos não são melhores
ou mais dignos que os outros, mas envolvidos na mesma miséria. São escolhidos, porém, em Cristo, a quem Deus constituiu, desde a eternidade,
Mediador, Cabeça de todos os eleitos e fundamento da salvação. [...].20
14 TURRETINI, François. Compêndio de Teologia Apologética. São Paulo: Cultura Cristã, 2011,
v. 1, p. 430.
15 BÍBLIA DE ESTUDO DE GENEBRA. 2ª ed. revisada e ampliada (BEG2). São Paulo; Barueri: Cultura Cristã; Sociedade Bíblica do Brasil, 2009, quadro Predestinação e Presciência: As Pessoas São
Predestinadas ao Céu ou ao Inferno?, p. 1488. Isso é chamado de “dupla predestinação”.
16 “Escolher”. In: FERREIRA, op. cit., loc. cit.
17 CHESTERTON, G. K. Ortodoxia. São Paulo: Mundo Cristão, 2008, p. 67.
18 CALVINO, João. As Institutas: Edição Clássica. 2ª ed. São Paulo: Cultura Cristã, 2006, III.XXI.5.
19 GRUDEM, Wayne. Manual de Doutrinas Cristãs: Teologia Sistemática ao Alcance de Todos. São
Paulo: Editora Vida, 2005, p. 308.
20 SÍNODO DE DORT. “Os Cânones de Dort (CDT), cap. 1, artigo 7”. In: BEHR, p. 1977.
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Nos próximos capítulos, à moda bereana, analisaremos as Escrituras “para
ver se as coisas são, de fato, assim” (At 17.11).

E daí?
Cristãos que declaram que a Bíblia é Palavra de Deus, podem acolher crenças e
entendimentos diferentes sobre a predestinação e a eleição. Até quem prioriza
a evangelização e não considera estas doutrinas centrais, pode ter de responder
perguntas de pessoas que, ao ler as Escrituras, precisam de ajuda para saber o
significado das passagens mencionadas neste capítulo. É importante conhecer
este assunto, como parte fundamental da doutrina da salvação.

Os cristãos são escolhidos
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2. A “solução” que não soluciona

G

regorius ouviu as dúvidas de Joventino. Ele não imaginava que após iniciar
a leitura do NT, aquele rapazinho faria tantas perguntas, ainda mais sobre
predestinação e eleição. Gregorius já estudara o assunto “por alto”, e respondeu
baseando-se em livros e na doutrinação recebida de seu pastor (Jacoá Rimínio,
apóstolo do Ministério Internacional dos Servos Livres e Determinantes).
— O pastor Jacoá me disse que há uma solução para o problema da eleição:
Cristo é o eleito de Deus. E os crentes individuais são eleitos em Cristo.
CAUSA DA ELEIÇÃO
Cristo e seu mérito
Cristo é o primeiro eleito de Deus
e os crentes são eleitos nele
[Cristo como causa da eleição]
Joventino não teve como contradizer esta proposição (apesar de querer saber o significado da expressão “em Cristo”). E Gregorius prosseguiu:
— Deus Pai elegeu individual e especificamente apenas a Cristo, como
redentor dos crentes. Estes últimos são eleitos corporativa e organicamente
(como membros de seu corpo).
— Como assim? O que quer dizer “eleição corporativa ou orgânica”?
— Deus decidiu criar uma corporação ou organismo, mas não decretou de
antemão, quem comporia essa agremiação.21 Em outras palavras, Deus Pai elegeu Jesus Cristo como redentor, mas não elegeu o Gregorius, nem o Joventino,
individual e especificamente.
— Mas Gregorius, na prática, como é que eu e você, somos incluídos nesta
eleição “em Cristo”?
— Vamos lá — Gregorius ajeitou a postura, como quem tinha algo importante a dizer — Deus elege com base nos merecimentos de Jesus Cristo (a eleição é “elaborada em virtude de Cristo e em retribuição de seu mérito”).22 Uma
forma de afirmar isso é declarando que Jesus é a “causa impulsiva e meritória
da eleição”.23
— Agora complicou de vez — suspirou Joventino.
— Calma, veja como é: Deus Pai elege Deus Filho como redentor porque
Cristo realiza uma obra perfeita e completa com a finalidade de tornar disponí21 Esta é a tese central de SHANK, Robert. Eleitos no Filho: Um Estudo da Doutrina da Eleição. São
Paulo: Editora Reflexão, 2015.
22 TURRETINI, op. cit., p. 452.
23 TURRETINI, op. cit., p. 453. Esta é a posição abraçada por luteranos, arminianos e “alguns de
nossos doutores que defendem a graça universal” (ibid., loc. cit.).
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vel uma “graça universal”, para salvação de todos os homens.24
— Ah, entendi. Então Cristo morreu para publicar uma “graça universal”.
Quer dizer que todas as pessoas estão incluídas nesta eleição de Jesus Cristo? Todas serão salvas?25
— Há quem entenda assim, mas não nós, que seguimos o ungidíssimo apóstolo Jacoá Rimínio, do Ministério Internacional dos Servos Livres e Determinantes.
Joventino não gostou nada de já ser considerado seguidor do tal Jacoá Rimínio; além disso, ele jamais visitara o “ministério”, mencionado por Gregorius.
— Se Cristo traz uma “graça universal”, visando salvar toda a humanidade,
por que nem toda a humanidade é salva?
— Perceba, meu caro Joventino, que é possível discernir uma segunda causa da eleição: São eleitos os que decidem crer em Jesus. Nesse caso, Deus conhece de antemão a fé e boas obras daqueles que acolherão o evangelho e, daí
os nomeia como “escolhidos” ou “eleitos”. Eleitos, nesse caso, seriam os que
Deus previu que creriam em Jesus em algum momento da história — e citou as
palavras de Pedro: “Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai” (1Pe 1.2).26
CAUSA DA ELEIÇÃO
Fé e obras dos crentes
Deus prevê quem crerá em Cristo
Os eleitos são os crentes previstos
[Fé e obras previstas como causa da eleição].27
— Veja só Joventino, esta solução preserva, de uma só vez, a soberania de
Deus (autor da salvação), a supremacia de Cristo (redentor dos salvos) e a liberdade de escolha do homem (que pode tanto dizer sim, quanto rejeitar ao
chamado do evangelho).
Joventino ouviu com atenção, mas ainda não se sentiu confortável com esta
“solução”.28 Percebeu que a “solução” simples proposta por Gregorius, não era
tão simples assim.
— Mas Gregorius, se Deus todo-poderoso e soberano decide salvar uma pessoa, esta decisão pode ser anulada, caso esta pessoa rejeite a Cristo? A vontade
de um homem, quando este decide não crer, pode impedir a realização da vontade de Deus, de salvar este homem?
— Não é bem assim Joventino — arguiu Gregorius. Deus decidiu agir respeitando nossas decisões. Eu sei que isso não é fácil de entender, mas olhe só: Há
crentes que aceitam que o exercício da vontade humana influencia os decretos
24 Turretini explica (ibidem) que “sob o pretexto de enaltecer a glória de Cristo, seu objetivo é
estabelecer a graça universal e destruir a eleição absoluta de Deus segundo seu beneplácito”.
25 O raciocínio de Joventino é exato. Como veremos, Karl Barth chega a esta última consequência, de afirmar que todas as pessoas, crentes ou não, são eleitas em Cristo.
26 Nós olharemos para 1Pedro 1.12 mais de perto, no capítulo 5.
27 Quem expõe essas propostas muito bem é Turretini (op. cit., p. 452-457).
28 Para começar, causa desconforto aos biblicamente atentos, a ideia da eleição como “problema
a ser resolvido”, ao invés de verdade bíblica a ser conhecida e recebida.
A “solução” que não soluciona
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de Deus. Esses são chamados de arminianos.29 E há outros que dizem que, pelo
contrário, é o decreto de Deus que influencia o exercício da vontade humana.
Esses são chamados de calvinistas.30 Mas hoje está se abrindo caminho para
uma terceira via, os “calminianos”, que sugerem um ponto de vista intermediário entre arminianos e calvinistas. Por exemplo, olhe o que diz um estudioso
chamado Marvin Pate:
De acordo com essa designação [...], Deus escolhe soberanamente o destino de cada indivíduo, mas, de modo paradoxal, os seres humanos têm o
poder e a responsabilidade de escolher Cristo por sua própria conta.31

A conversa não teve como prosseguir por causa da hora avançada e Joventino despediu-se de Gregorius, agradecendo pela atenção. Algo, porém, ainda o
incomodava. De uma forma que ele não conseguia explicar, alguma coisa parecia não bater com aquelas passagens lidas do seu NT. No dia seguinte, Joventino
compraria uma Bíblia completa e começaria a estudar mais sobre esse assunto.

2.1.

Leituras incorretas da doutrina bíblica da eleição

“Soluções” semelhantes, ainda que com variações, são sugeridas por Robert
Shank e, antes dele, Karl Barth e outros arminianos e proponentes da graça
universal.
A fim de eliminar qualquer suspeita de sua convicção sobre a soberania
divina, Shank diz que acredita que “a história, por determinação divina, é teológica, e toda a abrangência dos eventos humanos, sejam quais forem o som e a
fúria, move-se em direção ao final determinado”.32 Em seguida, ele propõe uma
interpretação de Efésios 1.3-14 que, segundo ele, no que diz respeito à doutrina
da eleição, “é a passagem fundamental”.33 Daí, referindo-se a Efésios 1.4 — “assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo” — Shank sugere que
“na realização do propósito do reino de Deus, a eleição é primeiro de Cristo e
depois dos homens em Cristo”.34
29 O arminianismo deve sua designação ao teólogo holandês Jacó Armínio (1560—1609). Mais
informação sobre a vida e obra de Armínio pode ser consultada em OLSON, Roger E. Teologia
Arminiana: Mitos e Realidades. São Paulo: Editora Reflexão, 2013, p. 18-21; LETHAM, R. W. A.
“Arminianismo”. In: FERGUSON, Sinclair B. (Org.). Novo Dicionário de Teologia. São Paulo: Hagnos, 2009, p. 91-94.
30 O calvinismo deve sua designação a João Calvino. Mais informação sobre o calvinismo pode
ser consultada em REID, W. S. “Calvinismo”. In: ELWELL, Walter A. (Org.). Enciclopédia Histórico-Teológica da Igreja Cristã. São Paulo: Vida Nova, 1988, v. 1, p. 225-228; WALLACE, R. S. “João
Calvino”. In: FERGUSON, op. cit., p. 170-177; LETHAM, R. W. A. “Teologia Reformada”. In:
Ibid., p. 1133-1139.
31 PATE, C. Marvin. Romanos. São Paulo: Vida Nova, 2015, p. 194. (Série Comentário Expositivo).
32 SHANK, op. cit., p. 19.
33 Ibid., p. 25.
34 Ibid., p. 29. Cf. SCHREINER, Thomas R. Teologia de Paulo: O Apóstolo da Glória de Deus em Cristo.
São Paulo: Vida Nova, 2015, p. 221: “Alguns concluíram a partir disso que Deus escolheu Cristo
como o eleito e aqueles que escolhem estar em Cristo são salvos. A causa última da salvação,
segundo essa leitura, é a escolha humana. A leitura mais natural do texto é violada por essa
interpretação, porque Paulo não diz que Deus escolheu a Cristo, mas que ele ‘nos’ (hēmas) escolheu. Fazemos uma leitura errônea do texto se nos detivermos na escolha de Cristo por Deus
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Esta simples proposição de ordem das eleições (primeiro a de Cristo, depois
e dos homens nele) é incorreta, por colocar Cristo como fundamento da eleição
dos crentes. Isso pode parecer mero jogo de palavras, mas não é. O leitor verificará que, na argumentação de Gregorius (mencionada acima), “Cristo é o fundamento da eleição, e [...] a fé prevista é sua causa (ou pelo menos, a condição
precedente)”.35 Turretini esclarece a questão: “Cristo entrou no decreto [da eleição] antecedentemente como a causa impulsiva e meritória, em virtude da qual
ela [a eleição] nos foi destinada? Isso os adversários desejam; nós negamos”.36
O ponto de negação é que, se aceitarmos esta ordem, a eleição dos crentes
dependeria da obra de Cristo ou da fé prevista em Cristo.
ORDEM ERRADA DOS DECRETOS
1. Eleição de Cristo como o Redentor
2. Eleição dos crentes
[A eleição dos crentes dependeria
da obra de Cristo ou da fé prevista em Cristo].
De acordo com Efésios 1.5, 9, a causa única da predestinação é o “beneplácito” de Deus (figura 05). O vocábulo (eudokia) nos ajuda a entender que Deus
nos predestinou “de acordo com o que lhe agrada”.37 Daí a NVI: “Em amor nos
predestinou [...] conforme o bom propósito da sua vontade”. É o apóstolo Paulo
dizendo que Deus nos predestinou como quis, “em amor” (Ef 1.4b). Resumindo,
na doutrina bíblica da salvação, Jesus Cristo não é a causa da salvação, e sim o
meio. A causa da salvação é o “beneplácito” ou, utilizando outro termo, a decisão divina de amar. Turretini explica isso, como segue:
O efeito da eleição não pode ser chamado por sua causa. Antes, Cristo é
um efeito da eleição, visto ser ele o próprio eleito e preordenado para ser
o Mediador (Is 42.1; 1Pe 1.20; Jo 3.16, em que o amor de Deus pelo mundo
precede a missão do Filho como sua causa).38

O apóstolo João informa que o Filho foi enviado como ato de amor do Pai:
Nisto consiste o amor: Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em
que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados (1Jo 4.10).

Sendo assim, pela ordem:
A intenção do fim deve preceder a destinação dos meios. Ora, a salvação é
o fim; Cristo é o meio. Portanto, a destinação da salvação aos eleitos deve
ter sido concebida antes da destinação de Cristo para obtenção do fim. Justamente como a intenção da cura do enfermo deve preceder o exame físi35
36
37
38

quando, na verdade, Paulo se refere à escolha dos crentes por Deus”.
TURRETINI, op. cit., p. 452.
Ibid., loc. cit.
LOUW; NIDA, op. cit., #25.88, p. 298.
TURRETINI, op. cit., p. 454.
A “solução” que não soluciona
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co e a aplicação da medicação, assim também é necessário que nutramos
a ideia de que a eleição dos que ele destinou à salvação estava na mente de
Deus antes do pensamento sobre a eleição do Salvador para lhes granjear
a salvação. De outro modo, Cristo teria de vir com um fim indefinido e teria sido designado Mediador antes de algo ter sido determinado por Deus
acerca daqueles que tinham de ser realmente redimidos.39

Ou como afirma Berkhof:
O decreto da eleição é [...] uma expressão da vontade soberana de Deus,
do beneplácito divino. Significa, entre outras coisas, que Cristo como Mediador não é a causa motriz ou meritória da eleição. [...] Isso é impossível,
visto que ele mesmo é objeto da predestinação e eleição, e porque, quando
se incumbiu da obra meritória no Conselho da Redenção, já fora fixado o
número dos que lhe foram dados.40

Sendo assim, eis a ordem correta dos decretos concernentes à salvação:
ORDEM CORRETA DOS DECRETOS
1. Eleição dos crentes
2. Eleição de Cristo como o Redentor
[A eleição dos crentes depende
exclusivamente do beneplácito (amor imerecido) de Deus].
Eis a doutrina exposta com precisão: “Embora Cristo seja o fundamento da
salvação, ele não pode com isso ser chamado o fundamento da eleição”.41
Retornando a Shank, mesmo admitindo que “o organismo corporativo de
eleitos é compreendido de indivíduos” ele propõe que “a eleição é primariamente corporativa, e secundariamente particular”.42 Para ele, “a eleição para
salvação é corporativa e abrange homens individualmente apenas em identificação e associação com o corpo eleito”.43 Por fim:
A certeza da eleição e a perseverança são com respeito, não a indivíduos
particulares incondicionalmente, mas sim à ekklesia, o corpo corporativo
de todos os que, através da fé viva, estão em união com Cristo, o verdadeiro Eleito e a Viva Aliança entre Deus e todos os que confiam no seu justo
servo.44

Guardadas as devidas proporções, o ensino de Shank ecoa Karl Barth, que
aceitava a dupla predestinação, mas dizia que ela se resolve na eleição de Jesus
39 Ibid., loc. cit.
40 BERKHOF, op. cit., p. 107.
41 Ibid., p. 455. Infelizmente Hendriksen, notável por sua fidelidade como intérprete reformado,
comenta Efésios 1.4 declarando Cristo como fundamento tanto da salvação, quanto da eleição.
HENDRIKSEN, William. Efésios e Filipenses. São Paulo: Cultura Cristã, 2005, p. 90-91. (Comentários do Novo Testamento). Nesse ponto, o querido e mui sábio exegeta se equivocou.
42 SHANK, op. cit., p. 45.
43 Ibid., p. 48.
44 Ibid., p. 49. A fala de Shank é atrativa e cheia de vocabulário bíblico, mas teologicamente incorreta.
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Cristo.45 Na eternidade passada, Jesus foi escolhido para salvação (reconciliação dos pecadores com Deus) e, ao mesmo tempo, condenação (ser condenado
para efetivar a redenção). “A predestinação é, pois, uma decisão eterna feita por
Deus, significando que os homens — todos os homens — são eleitos, enquanto
Deus, na forma do Filho, toma sobre si mesmo a condenação”.46 Esta proposição de Barth é universalista (toda a humanidade é eleita para a salvação). Como
explica Ferreira, “a única diferença entre aqueles que estão na Igreja e aqueles
que estão fora é que a Igreja sabe da sua eleição e o mundo não”.47 Sendo assim,
não há necessidade, segundo Barth, de uma eleição individual dos crentes:
A versão reformada da doutrina da predestinação é [...] mitologizante [...]
no sentido de ter correlacionado eleição e condenação à unidade psicológica do indivíduo, a quantidade de “eleitos” e de “condenados”. Paulo não
tem essa opinião e nem poderia tê-la tido.48

Algumas das chamadas “soluções” para o “problema” da eleição, misturam
tudo isso e um pouco mais.

2.2.

Sentidos diferentes para “soberania de Deus”

Dois cristãos podem usar a expressão “soberania de Deus” em uma conversa,
com significados diferentes. Todos os que leem a Bíblia seriamente, afirmam
que “Deus é soberano na eleição”, mas para alguns, “Deus é soberano” quer dizer que Deus decidiu e decretou duas coisas:
1. Escolher Cristo como o Redentor (e assim oportunizar a salvação).
2. Dar espaço para o homem exercer seu livre arbítrio (escolher ou rejeitar
Cristo).
Eis o arminianismo resumido! Para John Owen, o livre-arbítrio é o ídolo
pelagiano do arminianismo.49 O pelagianismo, heresia50 baseada em Pelágio,
45 Cf. ALLEN, R. Michael. Karl Barth´s Church Dogmatics: An Introduction and Reader. New York:
Bloomsbury T&T Clark: 2012, posição 1510 de 1827. Edição do Kindle.
46 FERREIRA, Franklin. “Karl Barth: Uma Introdução à Sua Carreira e aos Principais Temas de
Sua Teologia”. In: Fides Reformata, v. VIII, n. 1 ( jan./jun. 2003), p. 56.
47 FERREIRA, op. cit., loc. cit.
48 BARTH, Karl. A Carta aos Romanos: Segunda Versão. São Leopoldo: Sinodal/EST, 2016, p. 353.
Berkhof (op. cit., p. 104-105) diz que “Barth voltou a dirigir a atenção à doutrina da predestinação, mas sua elaboração nem de longe se relaciona com a de Agostinho e Calvino. [...] [Barth]
não vê na predestinação uma predeterminada separação feita entre os homens, e não entende
a eleição como uma eleição particular, como a entendia Calvino”.
49 OWEN, John. Contra o Arminianismo e Seu Ídolo Pelagiano, o Livre-Arbítrio. [s. loc.]: O Estandarte
de Cristo (William Teixeira), 2016, edição do Kindle.
50 Grosso modo, “heresia” significa o oposto de ortodoxia, ou seja, crença incorreta (cf. PACKER,
J. I. “Ortodoxia”. In: ELWELL, Walter A. (Org.). Enciclopédia Histórico-Teológica da Igreja Cristã.
São Paulo: Vida Nova, 1990, v. 3, p. 70). O termo evoca as ideias de “erro”, “equívoco”, “falácia”,
“falibilidade”, “errância”, “defectibilidade”, “imperfeição”, “inexatidão”, “construção errônea”,
“conclusão manca” e exposição viciosa” (AZEVEDO, Francisco Ferreira dos Santos. Dicionário Analógico da Língua Portuguesa: Ideias Afins / Thesaurus. 2ª ed. atualizada e revista. Rio de
Janeiro: Lexicon, 2010, p. 209-210). A heresia é também chamada de heterodoxia (AZEVEDO,
op. cit., #984, p. 482). Para Chesterton, heresia significa “estar errado” e ortodoxia quer dizer
“estar certo” (CHESTERTON, G. K. Hereges. 3ª ed. Campinas: Centro de Desenvolvimento ProA “solução” que não soluciona
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insiste na “suficiência da natureza humana, não enfraquecida essencialmente
pela queda”,51 ou seja, o pelagianismo nega a doutrina da depravação total. Os
que abraçam esta leitura doutrinária, terminam subscrevendo um dito popular
no Brasil: “Faça sua parte e eu te ajudarei”.
No frigir dos ovos, esta “solução” corresponde a sinergismo, uma heresia
que defende que a salvação depende da cooperação entre o homem e Deus. De
acordo com o professor Helm, o sinergismo é “uma tentativa de mediar entre
os conceitos agostiniano e pelagiano da vontade enfatizando a ideia de cooperação [...] entre a vontade divina e humana”.52
Nós já explicamos que Pelágio ensinava que a natureza humana não foi “enfraquecida essencialmente pela queda”. Agostinho, pelo contrário, expôs a doutrina bíblica da predestinação, afirmando que “o Senhor é Deus das vontades
humanas”.53
Para Helm, o sinergismo é uma impossibilidade lógica, que sempre resulta em
monergismo:
[...] se trata de proposta inerentemente insustentável, que acaba resultando em monergismo, tanto da vontade humana como da divina. Não fica
claro como, metafisicamente, tal cooperação possa ser efetuada, nem é
fácil considerar como tal visão possa fazer jus ao ensino bíblico.54

Vamos entender melhor. Monergismo é a doutrina que afirma que há somente um salvador. Nesse sentido, a Bíblia é monergista:
Eu, eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvador (Is 43.11).
Mas, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício; o que votei
pagarei. Ao Senhor pertence a salvação! (Jn 2.9).

Se isso é assim, por que Helm sugere que todo sinergismo “acaba resultando em monergismo”?
No sinergismo, parte do mérito pela salvação é dado ao homem. A salvação
é proposta por Deus, mas depende, em parte, da aquiescência do homem, uma
vez que, citando novamente Pate, “os seres humanos têm o poder [...] de escolher Cristo por sua própria conta”. “Soberania de Deus”, nesse caso, seria a capacidade de Deus planejar e ajustar sua ação limitado pelas decisões humanas.
Eleição seria o ato de Deus registrar em uma lista, como escolhidos, aqueles
que ele sabe que crerão no evangelho, sem, de fato, decidir especificamente
quem são eles. No fim das contas, Deus não realizaria nenhuma escolha real;
esta caberia somente aos homens. O definidor último da salvação do homem é
o próprio homem; o sinergismo se torna monergismo!55
51
52
53
54
55

fissional e Tecnológico Ltda. (CEDET), 2014, p. 37-38).
WRIGHT, D. F. “Pelagianismo”. In: FERGUSON, op. cit., p. 783.
HELM, R. B. “Vontade”. In: FERGUSON, op. cit., p. 1199.
AGOSTINHO. A Graça (II): A Graça e a Liberdade. A Correção Fraterna. A Predestinação dos Santos.
O Dom da Esperança. São Paulo: Paulus, 2014, posição 2783. (Patrística). Edição do Kindle.
HELM, op. cit., loc. cit.
Teólogos contemporâneos dirão que exageramos aqui, pois o arminianismo clássico se esforça
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Um cristão com tal convicção louvaria a Deus assim: “Obrigado por mandar
Jesus para me salvar e por respeitar minha capacidade de escolha. Eu acolho
teu amor ó Deus!” Mas esse tipo de louvor seria dirigido a Deus com uma pitada
de justiça própria (“minha capacidade”). Isso equivaleria a uma glória compartilhada pela salvação, muito distante das asserções da Escritura:
Para que se saiba, até ao nascente do sol e até ao poente, que além de mim
não há outro; eu sou o Senhor, e não há outro (Is 45.6).
Por amor de mim, por amor de mim, é que faço isto; porque como seria
profanado o meu nome? A minha glória, não a dou a outrem (Is 48.11).
Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus,
sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito: Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor (1Co 1.30-31).
Porque pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto não vem de vós; é dom
de Deus; não de obras, para que ninguém se glorie (Ef 2.8-9).

Se isso não bastasse, é antibíblica a ideia de que o decreto divino pode ser
frustrado pela recusa humana; a vontade do homem pode colocar obstáculo à
execução do desejo de Deus. Olson afirma que um dos postulados do arminianismo é que a graça “não é irresistível”.56 Em uma declaração tipicamente semipelagiana, ele propõe que “as pessoas devem aceitar (ao não resistir) esta graça
de Cristo no intuito de se beneficiarem plenamente dela”.57 Levada às últimas
consequências, a conjectura de que a vontade do homem pode impedir a realização da vontade de Deus conduz a outra heresia, denominada teísmo aberto.58
Tudo isso contraria o que Deus diz por meio de Isaías:
Ainda antes que houvesse dia, eu era; e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos; agindo eu, quem o impedirá? (Is 43.13).

por manter em equilíbrio a soberania de Deus e a responsabilidade ou contribuição humana na
salvação. Olson, por exemplo, diz que “alguns calvinistas adotaram a prática de chamar de semipelagiana toda teologia que não atendesse às exigências do calvinismo rígido (TULIP). Tal noção,
entretanto é incorreta” (OLSON, op. cit., p. 39).
56 Ibid., p. 41.
57 Ibid., p. 43.
58 Não há espaço aqui para abordar o teísmo aberto. Para mais informações, cf. LOPES, Augustus N. Teologia Relacional: Suas Origens, Seu Ensino, Suas Consequências. São Paulo: Publicações
Evangélicas Selecionadas, [20--?]; WARE, Bruce A. Teísmo Aberto: A Teologia de um Deus Limitado. São Paulo: Vida Nova, 2010. Um dos influenciadores do teísmo aberto é Clark Pinnock; cf.
FERREIRA, Franklin. “Teísmo Aberto”. In: Revista Teologia Brasileira. Disponível em: <http://
www.teologiabrasileira.com.br/teologiadet.asp?codigo=198>. Acesso em: 04 ago. 2017. Não é
sem razão que Pinnock participou de uma discussão sobre a predestinação, sugerindo que
“Deus limita seu conhecimento”; cf. FEINBERG, John; GEISLER, Norman; REICHENBACH,
Bruce; PINNOCK, Clark. Predestinação e Livre Arbítrio. 2ª ed. São Paulo: Mundo Cristão, 1996,
p. 175-197.
A “solução” que não soluciona
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Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade: que eu sou Deus, e não
há outro, eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim; que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade, as coisas que
ainda não sucederam; que digo: o meu conselho permanecerá de pé, farei
toda a minha vontade; que chamo a ave de rapina desde o Oriente e de
uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o
cumprirei; tomei este propósito, também o executarei (Is 46.9-11).

Uma das possibilidades trágicas de negar a depravação total e a eleição incondicional, é assumir uma religião mágica e antropocêntrica: se o homem não
decidir, não agir e não disser as palavras certas, Deus não agirá, mesmo que
queira. Uma solução falsa que não passa de idolatria do homem.
Se queremos compreender a eleição, temos de olhar mais de perto para a
Bíblia. É o que faremos a partir do próximo capítulo.

E daí?

Diante de propostas de “soluções” que nem sempre solucionam nada, temos
de pedir a Deus sabedoria e iluminação. O estudo da eleição e redenção exige dependência do Espírito Santo e completa subordinação à sua Palavra. Que
possamos prosseguir com humildade e boa disposição. E que o fruto do estudo
seja uma devoção maior e mais sincera ao nosso Senhor Jesus Cristo.
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3. Pactos, antítese, linhagens e eleição

C

irurgiões experientes sabem que o modo de se achegar à parte do corpo a
ser operada é importante — eles têm mais chances de ser bem-sucedidos
quando obtêm o melhor ângulo de aproximação para incisão.
A Bíblia é comparada a um instrumento cirúrgico capaz de dividir o indivisível (Hb 4.12). A delicada operação da Palavra de Deus na alma exige aproximação cuidadosa — e na medida do possível, exata. A ausência desse cuidado
abre espaço para resultados desastrosos, especialmente quando estudamos a
predestinação e eleição.
Este capítulo propõe uma abordagem apropriada. A doutrina da eleição é
melhor compreendida no contexto dos pactos divinos, bem como da antítese
estabelecida por Deus em Gênesis 3.15. Além disso, é proveitoso observar como
estes temas se desdobram em Gênesis, Malaquias e no NT.

3.1.

Uma breve recapitulação da criação e da queda

Em Criação e queda, explicamos que a Bíblia revela Deus firmando pactos ou
alianças (da criação, das obras, da redenção e da graça). No primeiro pacto, o
homem foi criado para ter comunhão com Deus em amor e obediência (mandato espiritual).59 Como vice-gerente do criador, ele tinha de cuidar do mundo
e transformá-lo (mandato cultural), além de viver em família e interagir em
sociedade (mandato social).60 A fim de saber que não é Deus e amadurecer em
fé e obediência, o homem foi submetido a um teste-prova, também conhecido
como pacto das obras61 e, no fim das contas, desobedeceu a Deus, caindo em
estado de total depravação.62
No protoevangelho63 de Gênesis 3.15, Deus prometeu a vinda de Jesus como
redentor que seria ferido na cruz, mas venceria a serpente definitivamente.64
Deus mesmo estabeleceu-se uma “inimizade” (antítese) entre a linhagem da
serpente e a de Jesus. Esta promessa desdobra um pacto entre Deus Pai e Deus
Filho, denominado pacto da redenção (pois assegura a redenção do homem e
da criação).65 Um detalhe importante deste pacto, é que ele foi “estabelecido na
59
60
61
62
63

NASCIMENTO; PORTO, op. cit., p. 22-25.
Ibid., p. 26-28.
Ibid., p. 29-31.
Ibid., 35-44.
“Proto” significa “primitivo” ou “primeiro”, e evangelho quer dizer “boas notícias”. Protoevangelho tem o sentido de primeiras boas novas; cf. ibid., p. 46.
64 Ibid., loc. cit.
65 Ibid., p. 46-47.
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eternidade passada”.66 A partir dele, Deus firmou um pacto de salvação gratuita
com o homem, denominado pacto da graça.67
Resumindo, depois da queda temos de um lado, o homem completamente
perdido e sem capacidade de compreender, desejar ou escolher Deus e o evangelho, e de outro, Deus planejando e decretando um meio de redimir o homem
decaído. E este plano e decreto, repetimos, sendo engendrados e firmados na
eternidade passada. Destarte, desde a eternidade passada, criação, queda e redenção, e portanto, as duas linhagens, de Jesus e da serpente, já existem na
mente de Deus. Como explicamos em Criação e queda, o Senhor sustenta e governa tudo e todos com sua providência. “Não sabemos cada detalhe dos decretos divinos, ao mesmo tempo em que afirmamos que Deus é bom e seu governo
é justo”.68 É a partir daqui que prosseguimos em nossa trilha de “descobrimento” da doutrina da eleição.

3.2.

As duas linhagens em Gênesis

O restante do livro de Gênesis ratifica esta informação. Gênesis 4 apresenta,
em traços vívidos, de um lado, a linhagem daqueles cuja adoração é aceita e
invocam a Deus (Abel, Sete e Enos) e de outro, a linhagem dos que se rebelam
contra Deus, matam o próximo, são prepotentes em suas realizações e desvalorizam o padrão divino para a família (Caim e Lameque). O NT informa que
Caim pertencia à linhagem da serpente, enquanto Abel pertencia à linhagem
dos justificados pela fé.
Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma
oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho
e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta; ao passo
que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira,
Caim, e descaiu-lhe o semblante (Gn 4.3-5).
Disse Caim a Abel, seu irmão: Vamos ao campo. Estando eles no campo,
sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou (Gn 4.8).
E disse Lameque às suas esposas: Ada e Zilá, ouvi-me; vós, mulheres de
Lameque, escutai o que passo a dizer-vos: Matei um homem porque ele
me feriu; e um rapaz porque me pisou (Gn 4.23).
A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos; daí se
começou a invocar o nome do Senhor (Gn 4.26).
Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim; pelo
qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às
suas ofertas [...] (Hb 11.4a).
Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros; não segundo Caim, que era do Maligno e assassinou a
66 Ibid., p. 47-48.
67 Ibid., p. 49-50.
68 Ibid., p. 61.
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seu irmão; e por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de
seu irmão, justas (1Jo 3.11-12).

Gênesis sublinha outro fato: Os que pertencem a Deus “andam” com ele.69
Foi assim com Enoque e Noé.
Andou Enoque com Deus; e, depois que gerou a Metusalém, viveu trezentos anos; e teve filhos e filhas (Gn 5.22).
Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era
homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos; Noé andava com
Deus (Gn 6.8-9).

Noé foi um homem íntegro que andou com Deus, mas isso aconteceu depois dele “achar graça diante do Senhor”. Nesta passagem, “graça” (ḥēn), aponta para um favor imerecido.
O narrador deixa o seu auditório compreender que a retidão de Noé não é
propriamente sua, mas um dom da graça de Deus, justamente como foi o
dom da soberana graça que no coração de Eva foi posta inimizade contra a
serpente. Deus opera em Noé, como faz em todos os santos, tanto o querer
quanto o realizar, segundo seu beneplácito (Fp 2.13).70

Comentando Gênesis 6.5-12, Johannes Brenz afirma:
O texto não diz que ele encontrou mérito em sua própria natureza, mas
que encontrou graça no Senhor, seu Deus. De onde, ou com base em quê?
Ele era apenas um homem que andava corretamente com Deus. Ele, por
isso, merecia a graça de Deus por sua própria justiça e integridade? Não,
de modo nenhum. Ele não encontrou graça diante de Deus porque buscava
justiça e integridade. Em vez disso, porque foi aceito por Deus, ele recebeu
o Espírito Santo, para que pudesse andar em justiça e em uma vida de integridade.71

Estas interpretações, de Waltke e Brenz, se harmonizam com a revelação do
evangelho no NT. Ademais, Abraão também andou com Deus. O Antigo Testamento (AT) diz que ele foi “escolhido”.
Quando atingiu Abrão a idade de noventa e nove anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso; anda na minha presença
e sê perfeito (Gn 17.1).
Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele,
a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo; para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito (Gn 18.19).
69 De certo modo, o Senhor Jesus atualiza isso ao nos chamar a segui-lo, e.g., em Marcos 8.34.
70 WALTKE, Bruce K. Gênesis. São Paulo: Cultura Cristã, 2010, p. 143. (Comentário do Antigo Testamento).
71 BRENZ, Johannes. “Comentário Sobre Gênesis 6.5-12”. In: THOMPSON, John L. (Org.). Gênesis
1-11. São Paulo: Cultura Cristã, 2015, p. 290. (Comentário Bíblico da Reforma).
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Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abrão, e o tiraste de Ur dos caldeus,
e lhe puseste por nome Abraão (Ne 9.7).

Em Gênesis 18.19, o verbo “escolher” (yādaʿ) tem o sentido de “conhecer”
(cf. ARC). Nesta e em outras ocasiões (e.g., Jr 1.5), este termo designa “o conhecimento que Deus tem do homem [...] e de seus caminhos (Is 48.8; Sl 1.6; 37.18),
conhecimento este que principia antes mesmo do nascimento”.72
Organizando os dados bíblicos até aqui, depois da queda, Deus promete redenção por meio do descendente da mulher, estabelece uma antítese entre as
linhagens do descendente (Cristo) e da serpente. Os ligados à serpente prosseguem pecando e rebeldes contra Deus. Os da linhagem de Deus oferecem culto
aceitável pela fé, o invocam e andam com ele com integridade. Isso é assim não
porque sejam melhores do que os demais, e sim porque recebem graça. Estes
são chamados de “conhecidos” ou “escolhidos” de Deus.

3.3.

Aplicações pactuais, eleição e duas linhagens em Esaú e Jacó

Antes de Esaú e Jacó nascerem, Deus declarou que o primeiro serviria ao
último.
Respondeu-lhe o Senhor: Duas nações há no teu ventre, dois povos, nascidos de ti, se dividirão: um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço (Gn 25.23).

Séculos depois de Gênesis ter sido escrito, por meio de Malaquias, Deus
apresentou seu argumento aos judeus cínicos, que não acreditavam que ele os
amava. O profeta ensinou que o amor de Deus por Jacó era antigo e incondicional. Para provar isso, declarou que o Senhor amou o pai da nação de Israel e
odiou o pai da nação de Edom:
Eu vos tenho amado, diz o Senhor; mas vós dizeis: Em que nos tens amado? Não foi Esaú irmão de Jacó? — disse o Senhor; todavia, amei a Jacó,
porém aborreci a Esaú; e fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua
herança aos chacais do deserto (Ml 1.2-3).

A NTLH propõe uma tradução interessante, como segue:
O Senhor diz ao seu povo:
— Eu sempre amei vocês.
Mas eles perguntam:
— Como podemos saber que tu nos amas?
Deus responde:
72 LEWIS, Jack P.; GILCHRIST, Paul R. “Yādaʿ”. In: LAIRD HARRIS, R.; ARCHER JR., Gleason L.;
WALTKE, Bruce K. (Org.). Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento. São Paulo:
Vida Nova, 1998, p. 597. Os significados deste vocábulo “são difíceis de serem relacionados entre
si. Eles variam da percepção sensorial para o processo intelectual, para habilidade prática, para
atenção cuidadosa, para relacionamento íntimo e para intimidade física. [...] apenas o contexto
possibilita que algumas distinções surjam” (FRETHEIM, Terence E. “ydʿ”. In: VAN GEMEREN,
Willem A. (Org.). Novo Dicionário Internacional de Teologia e Exegese do Antigo Testamento. São
Paulo: Cultura Cristã, 2011, v. 2, p. 409. Por isso lemos “escolher” na ARA, A21, NVI e BJ.
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— Esaú e Jacó eram irmãos, no entanto, eu tenho amado Jacó e os seus
descendentes, mas tenho odiado Esaú e os seus descendentes. Eu fiz com
que a região montanhosa de Esaú virasse um deserto, e agora as suas terras só prestam para animais selvagens morarem nelas.

Notemos o contraste entre os verbos “amar” e “aborrecer”. E vejamos que
o último é vertido, na NTLH, para “odiar”. De fato, na Bíblia Hebraica, o verbo
(śnʾ) enfatiza as ideias de “ter como inimigo”, “odiar” e “rejeitar”.73 O relato nos
apresenta, portanto, duas linhagens, uma “amada” e outra “aborrecida”, “odiada” ou “rejeitada”.
A base para o aborrecimento, ódio ou rejeição de Deus é o pecado no homem.74 Pela razão natural, o fundamento para o homem ser amado por Deus
seria sua obediência, ou um tipo de condescendência que tornaria Deus flexível
em sua tratativa com o pecado. Aqui a Escritura dá um nó na razão humana e
a “palavra da cruz” (que revela Deus, ao mesmo tempo, castigando e amando o
pecador em Cristo) é considerada “loucura”.
Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para
nós, que somos salvos, poder de Deus (1Co 1.18).

A base para o amor de Deus é sua própria disposição para amar, independentemente do desempenho do pecador. Por isso, como afirma Konkel, “quando o profeta Malaquias diz: ‘amei a Jacó, porém aborreci a Esaú’ (Ml 1.2-3), ele
está salientando a escolha soberana de Deus”.75 Como explica J. G. Baldwin:
Não pode ser encontrada explicação mais completa para a escolha de Jacó
para ser amado, do que a que Deus tinha prazer em amá-lo (Dt 10.15), apesar da sua insignificância (Dt 7.7,8). [...].
O verbo “aborrecer”, “odiar”, deve ser compreendido à luz do amor
eletivo de Deus, o fato de Jacó ser escolhido, “amado”, significava que Esaú
fora rejeitado, o que faz parte do direito de escolha.76

O apóstolo Paulo reafirma isso, séculos depois de Malaquias:
E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o
mal (para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse, não por
obras, mas por aquele que chama), já fora dito a ela: O mais velho será
servo do mais moço. Como está escrito: Amei Jacó, porém me aborreci de
Esaú (Rm 9.11-13).

73 KONKEL, A. H. “śnʾ”. In: VAN GEMEREN, Willem A. (Org.). Novo Dicionário Internacional de
Teologia e Exegese do Antigo Testamento. São Paulo: Cultura Cristã, 2011, v. 3, p. 1249.
74 Baldwin está certa, ao dizer que a rejeição de Esaú não tem a ver com uma hostilidade gratuita
de Deus contra ele, “mas este e seus descendentes, alimentando ressentimentos e mostrando
hostilidade contra Jacó, atraíram o julgamento de Deus sobre si”; cf. BALDWIN, J. G. Ageu,
Zacarias e Malaquias: Introdução e Comentário. reimp. 2008. São Paulo: Vida Nova, 1982, p. 186.
(Série Cultura Bíblica).
75 KONKEL, op. cit., p. 1250.
76 BALDWIN, op. cit., p. 185-186.
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Retornaremos a Romanos 9 em outra ocasião. Por ora, basta constatar que
Paulo menciona um “propósito de Deus quanto à eleição” que prevalece “não
por obras, mas por aquele que chama”. Mesmo Pate, que não gosta de usar a
palavra “rejeição” ao abordar o tema da eleição, admite que, em Romanos 9,
Paulo ensina sobre os “não escolhidos (Israel meramente como nação)” e os
“escolhidos (o Israel espiritual)”.77
Como filhos de Isaque, tanto Esaú quanto Jacó tinham direito às bênçãos
pactuais prometidas a Abraão (cf. Gn 17.7). No entanto, como homens pecadores, ambos mereciam condenação. Suas biografias demonstram a veracidade
da doutrina da depravação total. Nenhum dos dois tinha condição de ser salvo
baseado em suas obras. A eles cabia a sentença de morte. Apesar disso, Deus
decidiu amar Jacó (dar a ele a salvação pactual de Gn 3.15, quer dizer, Jacó seria
salvo pelo Redentor prometido) e rejeitar Esaú (aplicar sobre ele o castigo pactual de Gn 2.16-17, ou seja, Esaú seria julgado por sua natureza oposta a Deus,
suas más escolhas e pecados cometidos).
Em Hebreus 12.17, Esaú é um penitente choroso, que não recebe de Deus
a graça do arrependimento. Isso pode ser mal entendido, como se ele quisesse
ser crente, mas Deus não permitisse. O fato é que Deus promete ser achado por
aqueles que o buscarem “de todo coração” (Jr 29.13-14) e Esaú era um “impuro”
e “profano” que desvalorizava as bênçãos pactuais (Hb 12.16). Calvino explica
que “profanos [...] são aqueles em que o amor do mundo predomina e prevalece
em tal medida que se esquecem do céu”.78
A “busca” de Esaú por “lugar de arrependimento”, “com lágrimas”, não passou de arroubo de disposição de um inconverso de apaziguar sua consciência
religiosa, sem disposição para assumir o verdadeiro discipulado. Kistemaker
compara as declarações de Hebreus com os relatos de Gênesis e conclui:
De repente Esaú entendeu que Deus o havia deixado de lado, mas seu
coração estava tão duro que “não achou lugar de arrependimento”. O arrependimento era impossível para ele. [...] De acordo com Gênesis, Esaú
não mostrou algum sinal de penitência, somente raiva para com seu irmão
Jacó. Portanto, com suas lágrimas ele buscou somente a bênção, mas não o
arrependimento.79

Tanto é assim que, em Hebreus 12.14-17, Esaú aparece como exemplo (moral e espiritual) a não ser seguido. Dito de outro modo, Jacó seria salvo pela
graça (uma escolha de Deus, necessária para constituir a linhagem dos que são
salvos pelo “descendente” da mulher) e Esaú seria condenado por suas obras
(um destino reservado aos que pertencem à linhagem da serpente).80
77 PATE, op. cit., p. 345.
78 CALVINO, João. Hebreus. São José dos Campos: Fiel Editora, 2013, posição 5627 de 9013. (Série
Comentários Bíblicos). Edição do Kindle.
79 KISTEMAKER, Simon. Hebreus. São Paulo: Cultura Cristã, 2003, p. 544. (Comentário do Novo
Testamento).
80 Berkhof (op. cit., p. 103) explica que há diferença entre a predestinação para a salvação e para
a condenação. Esta diferença “consiste em que Deus não predestinou uns para a condenação
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Por fim, o NT informa que todos os seres humanos, sem Cristo, pertencem
ao domínio da serpente (o “império das trevas”), mas a conversão a Deus, mediante Jesus Cristo, equivale a uma mudança de estado e posição: Arrepender-se e crer equivale a ser liberto e transposto das trevas para o “reino de Cristo”.
Dizendo: O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo; arrependei-vos e crede no evangelho (Mc 1.15).
Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do
Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados
(Cl 1.13-14).

Os que creem em Cristo, porém, só o fazem quando trazidos a ele por Deus Pai.
Respondeu-lhes Jesus: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim
se o Pai, que me enviou, não o trouxer; e eu o ressuscitarei no último dia
(Jo 6.43-44).

Resumindo, quando alguém é transportado do domínio da serpente para o
de Cristo, Deus Pai o “conduziu”. Aplicando isso a Esaú e Jacó, podemos dizer
que este último foi conduzido por Deus Pai ao Redentor, enquanto o primeiro
não. Em outras palavras, Jacó foi “escolhido” e Esaú, “rejeitado”. Ser escolhido
equivale a passar a pertencer à linhagem vinculada ao Redentor. Não ser escolhido (ou seja, ser “aborrecido”, “odiado” ou “rejeitado”) equivale a permanecer
sob o domínio e linhagem da serpente.

E daí?
O acolhimento do evangelho é um sinal de eleição. Sendo assim, devemos buscar a Deus por meio de Jesus Cristo. E aqueles que estão firmes em Jesus podem
adorar a Deus, por terem sido alcançados por tão imerecida salvação!

e os meios para esta do mesmo modo como predestinou outros para a salvação, e em que a
predestinação para a vida é um ato puramente soberano, ao passo que a predestinação para a
morte eterna é também judicial e leva em conta o pecado do homem”.
Pactos, antítese, linhagens e eleição
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4. Diferentes eleições e a aplicação da
redenção na história

O

vendedor da livraria evangélica indicou a Joventino a Bíblia de Estudo de Genebra e outros bons livros. Ele também começou a ler e ouvir, na internet,
sermões de pregadores e escritores fiéis à Bíblia. Fez duas visitas ao ministério
de seu amigo Gregorius, mas depois passou a congregar em uma igreja de bairro que, na opinião dele, parecia mais consistente com a Escritura.
Munido de uma boa biblioteca, acesso à internet e uma irmandade bíblica,
Joventino prosseguiu orando e estudando sobre a eleição. Começou a entender
biblicamente as eleições de Cristo, em Cristo, corporativa e individual.

4.1.

Deus elege Cristo e em Cristo

A Bíblia fala sobre a eleição de Cristo e em Cristo. A primeira aparece com clareza nas profecias de Isaías. Dos quatro cânticos do servo (Is 42,1-9; 49.1-6[7]; 50.411; 52.13—53.12), dois deles mencionam o servo ungido e “escolhido” (bā·ḥîr).
Este servo ajunta o povo de Deus em torno de si, publica o direito e ilumina os
gentios.
Eis aqui o meu servo, a quem sustenho; o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz; pus sobre ele o meu Espírito, e ele promulgará o
direito para os gentios (Is 42.1).
Mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele, porque eu sou
glorificado perante o Senhor, e o meu Deus é a minha força. [...] também
te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até à extremidade da terra. [...] Os reis o verão, e os príncipes se levantarão; e eles te
adorarão por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu (Is 49.5-7).

O cântico de Isaías 49 é enigmático. No início (v. 3), o servo é identificado
com a nação de Israel. Em seguida (v. 4-7), ele é um indivíduo, que os cristãos
identificam como Jesus Cristo.81 Isso é assim porque Cristo é eleito para salvação de um povo.
81 Esta passagem se cumpriu “quando Cristo veio em carne” (RIDDERBOS, J. Isaías: Introdução
e Comentário. 2ª ed. reimp. 2008. São Paulo: Vida Nova, 1995, p. 396. (Série Cultura Bíblica);
OSVALT, John. Isaías. Capítulos 40 a 66. São Paulo: Cultura Cristã, 2011, v. 2, p. 363-364. (Comentários do Antigo Testamento); VAN GRONINGEN, Gerard. Criação e Consumação: O Reino,
a Aliança e o Mediador. São Paulo: Cultura Cristã, 2004, v. 2, p. 187-196; VAN GRONINGEN,
Gerard. Revelação Messiânica do Antigo Testamento. 2ª ed. São Paulo: Cultura Cristã, 2003, p.
547-596.
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O NT confirma que Jesus Cristo é o eleito de Deus prometido em Isaías.
[...] para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías: Eis
aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se
compraz. Farei repousar sobre ele o meu Espírito, e ele anunciará juízo aos
gentios (Mt 12.17-18).
[...] Este é o meu Filho, o meu eleito; a ele ouvi (Lc 9.35).

Pedro diz que Jesus é a “pedra preciosa” de Isaías, e que esta pedra é “eleita”:
Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada;
aquele que crer não foge (Is 28.16).
Chegando-vos para ele [Cristo], a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa (1Pe 2.4).

É nesse sentido que o próprio Cristo “é objeto da predestinação e eleição”.82
Deus Pai elege Deus Filho como redentor.
Mas não apenas isso. De acordo com Efésios 1.4 (cf. seção 1.1), há uma
eleição em Cristo que, para Shank, é prioritariamente coletiva (seção 2.1). As
questões das eleições coletiva e particular serão apresentadas logo mais. Por
ora, basta compreender que “nos escolheu nele”, em Efésios 1.4, quer dizer que
Deus Pai decidiu nos vincular ao corpo de Cristo.
Esta é segunda prova de que a eleição é soberana; pois se somos eleitos
em Cristo, então isso não está em nós mesmos. Não procede de algo que
porventura mereçamos, e sim porque nosso Pai celestial nos introduziu,
através da bênção da adoção, no corpo de Cristo.83

Para Hendriksen, “desde antes da fundação do mundo Cristo foi o Representante e Fiador de todos aqueles que, em alguma ocasião, seriam recolhidos
no redil”.84 Combatendo o erro dos que invertem a ordem dos decretos eletivos
(cf. seção 2.1), Turretini diz que “‘fomos eleitos em Cristo’, não ‘por causa dele’,
o que indica a consideração de Cristo na eleição como o meio subordinado”85
— e completa explicando que Efésios 1.4 é esclarecido por 1Tessalonicenses
5.9.86. É em Cristo que nós acessamos todos os benefícios mencionados em
Efésios 1.3-14.87
Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo (1Ts 5.9).

82 Cf. BERKHOF, op. cit., seção 2.1.
83 CALVINO, João. Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses. São José dos Campos: Fiel Editora,
2013, posição 3715 de 12639. (Série Comentários Bíblicos). Edição do Kindle.
84 HENDRIKSEN, op. cit., p. 91.
85 TURRETINI, op. cit., p. 455.
86 Ibid., loc. cit.
87 DICKSON, David. “Exposição de Efésios”. In: GEORGE, Timothy F. (Org.). Gálatas e Efésios. São
Paulo: Cultura Cristã, 2013, p. 272. (Comentário Bíblico da Reforma).
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Que nos salvou e nos chamou com santa vocação; não segundo as nossas
obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi
dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos (2Tm 1.9).

Isso se encaixa com a eleição de um lugar, de um povo e de indivíduos.

4.2.

Deus elege um lugar, um povo e indivíduos

No AT, Deus escolhe lugares. Pouco a pouco, fica clara a eleição de Jerusalém
como cidade de “habitação” de seu “nome” e cumprimento da promessa pactual feita a Davi.88
Quando vier um levita de alguma das tuas cidades de todo o Israel, onde
ele habita, e vier com todo o desejo da sua alma ao lugar que o Senhor escolheu, e ministrar em o nome do Senhor, seu Deus, como também todos
os seus irmãos, os levitas, que assistem ali perante o Senhor, porção igual
à deles terá para comer, além das vendas do seu patrimônio (Dt 18.6-8).
Mas escolhi Jerusalém para que ali seja estabelecido o meu nome e escolhi a Davi para chefe do meu povo de Israel (2Cr 6.6).
Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome
perpetuamente; nela, estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os
dias (2Cr 7.16).
Mas, se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os
cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome (Ne 1.9).
Por que olhais com inveja, ó montes elevados, o monte que Deus escolheu
para sua habitação? O Senhor habitará nele para sempre (Sl 68.16).

A eleição de um lugar (Jerusalém, Sião) e de um Rei (Davi), tem ligação com
a eleição de um povo — “a tribo de Judá”. E a vitória sobre Satanás, após o exílio
babilônico, é ancorada nesta eleição.
Escolheu, antes, a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava. E construiu
o seu santuário durável como os céus e firme como a terra que fundou
para sempre. Também escolheu a Davi, seu servo, e o tomou dos redis das
ovelhas (Sl 78.68-70).
Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada: Este é para sempre o lugar do meu repouso; aqui habitarei, pois o preferi (Sl 132.13-14).
Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás; sim, o
Senhor, que escolheu a Jerusalém, te repreende; não é este um tição tirado do fogo? (Zc 3.2).

Após o exílio, estas promessas atualizam compromissos pactuais.
88 A aliança de Deus com Davi é registrada em 2Samuel 7.8-17.
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Porquanto amou teus pais, e escolheu a sua descendência depois deles, e
te tirou do Egito, ele mesmo presente e com a sua grande força (Dt 4.37).89
Porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus; o Senhor, teu Deus, te escolheu, para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há
sobre a terra (Dt 7.6).
Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fôsseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas
porque o Senhor vos amava e, para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da
servidão, do poder de Faraó, rei do Egito (Dt 7.7-8).
Tão-somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar; a vós outros, descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê
(Dt 10.15).

Nestas passagens, Deus escolhe Israel e Judá somente pela graça. Este amor
eletivo divino é reafirmado pelos profetas.
Farei sair de Jacó descendência e de Judá, um herdeiro que possua os
meus montes; e os meus eleitos herdarão a terra e os meus servos habitarão nela (Is 65.9).
O rei do Norte virá, levantará baluartes e tomará cidades fortificadas; os
braços do Sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir (Dn 11.15).

O Espírito Santo nos ajuda a entender que a eleição de Israel e Judá, no AT,
converge para a eleição da Igreja. Uma palavra de Deus a Israel, em Êxodo 19,
é aplicada à Igreja, em 1Pedro 2, com o adendo de que a Igreja é “raça eleita”.
Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e
vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e
guardardes a minha aliança, então, sereis a minha propriedade peculiar
dentre todos os povos; porque toda a terra é minha; vós me sereis reino de
sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de
Israel (Êx 19.4-6).
Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos
chamou das trevas para a sua maravilhosa luz; vós, sim, que, antes, não
éreis povo, mas, agora, sois povo de Deus, que não tínheis alcançado misericórdia, mas, agora, alcançastes misericórdia (1Pe 2.9-10).

Jesus, Paulo e João, não hesitam em chamar os cristãos de “eleitos”.
Então, se alguém vos disser: Eis aqui o Cristo! Ou: Ei-lo ali! Não acrediteis;
porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e
prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos (Mt 24.23-24).
Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? (Rm 8.33a).
89 Isso cumpre Gênesis 17.1-8.
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Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também
eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória
(2Tm 2.10).
Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor
dos senhores e o Rei dos reis; vencerão também os chamados, eleitos e
fiéis que se acham com ele (Ap 17.14).

Isso não quer dizer que a eleição seja “primeiro em Cristo e corporativa”,
como advogam os defensores da graça universal. Só podemos falar de corporação — um povo, uma Igreja — a partir de indivíduos.90 Assim como afirmamos
que cada pessoa é importante, quando estudamos a evangelização, admitimos
que cada pessoa é importante, pensando na eleição. Cogitar um decreto de
eleição ou salvação prioritariamente corporativo, que não define indivíduos, é
contrário ao que a Escritura revela sobre a dinâmica de aplicação da redenção.
Deus escolheu a pessoa de Jacó, o patriarca, e o chamou por “nome”. A consumação dos tempos é contida até que cada eleito seja pessoalmente alcançado
pelo evangelho. Deus conhece com exatidão os nomes e o número destes “servos” que são “selados” para a salvação.
Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo
teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces (Is 45.4).
Dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, ouvi o número dos que
foram selados, que era cento e quarenta e quatro mil, de todas as tribos
dos filhos de Israel (Ap 7.3-4).91
Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: O
Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais: Aparte-se da injustiça todo
aquele que professa o nome do Senhor (2Tm 2.19).

Por este apanhado, constata-se que a eleição de Deus — livre, soberana,
incondicional — revela-se progressiva e organicamente, do início ao fim da Escritura.
Isso nos conduz a uma última consideração: É preciso evitar confundir o
90 Olhando para Romanos 9.1-23, Schreiner (op. cit., p. 225), afirma que “muitos estudiosos” alegam que “o ensino sobre predestinação não pode ser aplicado a indivíduos, pois diz respeito
apenas à grupos ou nações”. Ele entende (e os autores destes estudos concordam com ele) que
“tal perspectiva está correta ao dizer que Paulo tem em mente Israel enquanto grupo, porém
erra ao separar o grupo dos indivíduos. [...] É importante dizer que a tentativa de separar grupos e indivíduos é um erro lógico. Os grupos são constituídos de indivíduos, e a justiça divina
dificilmente será preservada (conforme querem os que propõem o argumento do grupo versus
indivíduos) se Deus escolher um grupo em detrimento de outro com base em sua vontade”
(ibid., p. 227).
91 Por um lado, o autor de Apocalipse esclarece que há um número definido de crentes (144 mil,
12 vezes 12 mil — sendo que 12 remete a povo de Deus, considerando 12 tribos de Israel, no AT,
e doze apóstolos de Cristo, no NT). O caráter enigmático do número indica, por outro lado, que
só Deus conhece a quantidade exata daqueles que serão salvos. Não é demais vincularmos estes “selos” à chamada eficaz, como Paulo explica em Efésios 1.13-14 (trataremos deste assunto
no próximo volume destes estudos sobre a salvação).
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decreto da eleição dos redimidos (na eternidade passada) com a aplicação histórica da redenção nos eleitos. Outra vez, parece um mero jogo de palavras,
mas não é.

4.3.

A confusão entre o decreto da eleição dos redimidos e a aplicação da
redenção nos eleitos

Como perguntamos no início da seção 1.2, o homem é um agente livre ou uma
marionete em um cenário fatalista? Um roteirista menciona essa questão, no
início de episódio de uma série:
Todos se acham agentes de seu destino. Acham que podem determinar a
própria sorte. Mas temos alguma escolha quando nascemos? Ou quando
morremos? Ou existe uma força maior que nos coloca em uma direção?
É a evolução que guia as nossas vidas? A ciência nos aponta o caminho?
Ou é Deus que intervém e nos mantém a salvo?92

O Cristianismo não é fatalista. As decisões humanas fazem diferença. A
neurociência tenta descobrir “como escolhemos e o que nos faz confiar (ou não)
nos outros e em nossas próprias decisões”.93 Um especialista afirma que “nós
somos o que decidimos” e o conjunto destas decisões “define o contorno de
nossa identidade”.94 Para o psiquiatra italiano Mauro Maldonato, “o sentimento
de liberdade é uma necessidade profunda, uma tendência natural, que anima
o pensamento. Leva a agir”.95 Um dos autores deste estudo escreve sobre isso:
Certa vez perguntaram a Isaac Bashevis Singer (1902 – 1991), escritor polonês, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, se ele acreditava em vontade
livre. “Precisamos acreditar na vontade livre: não temos escolha” — foi sua
resposta.
A razão exige a crença na capacidade humana de escolha, não apenas
para justificar as preferências pessoais aparentemente neutras, tais como
o estilo de vestuário ou a cor do carro, mas porque sem isso a ética é impensável. Se eu não puder fazer escolhas entre o bem e o mal, o certo e o
errado, não posso ser responsabilizado pelos meus atos. Sem a possibilidade de escolher, eu deixo de ser um agente moral. Pior: Sem a possibilidade
de escolher entre o bem e o mal, tornam-se ilógicas as admoestações e
advertências da Escritura quanto à conversão e vida santa. Cai por terra
também a revelação bíblica sobre o Juízo Final. Uma vez que a Bíblia ensina que Deus julgará cada ser humano utilizando o critério das obras (cf. Ap
92 HEROES. Produção de Tim Kring; Dennis Hammer; Allan Arkush; Greg Beeman. Local: Estados Unidos, 2006, 1ª temporada, 2º episódio, “Não Olhe Para Trás”. O mesmo tema é abordado
em WESTWORLD. Produção de Athena Wickham; Bryan Burk; Jerry Weintraub; Lisa Joy; Jonathan Nolan; J. J. Abrams. Local: Estados Unidos, 2016.
93 SIGMAN, Mariano. A Vida Secreta da Mente: O Que Acontece Com o Nosso Cérebro Quando Decidimos, Sentimos e Pensamos. Rio de Janeiro: Objetiva, 2017, p. 59-115.
94 SIGMAN, op. cit., p. 59.
95 MALDONATO, Mauro. Na Hora da Decisão: Somos Sujeitos Conscientes ou Máquinas Biológicas?
São Paulo: Edições SESC São Paulo, 2017, p. 79.
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20.11-13), como implementar isso se os homens forem incapazes de escolhas morais, e portanto, inimputáveis pelas más ações que cometeram?96

O problema é que, mesmo as ditas decisões administrativas não são absolutamente livres. Sigman cita Saramago: “A rigor, não tomamos decisões, as decisões nos tomam a nós”.97 E Maldonato admite: “Foi duro convencer-nos de que
a Terra gira em torno do Sol. Mais duro ainda aceitar que não somos livres”.98
Estes estudiosos do cérebro e do comportamento corroboram o ensino da Escritura. O homem é agente moral e espiritual, mas ao tomar decisões, ele não é
absolutamente livre. Não há autonomia, nem objetividade total ao decidirmos.
Nosso mecanismo de tomada de decisões nem sempre segue a opção melhor ou
mais racional. A inclinação de nosso coração é afetada por estados físicos, pelo
inconsciente, pela cultura, pela mídia e por circunstâncias políticas, sociais e
econômicas. Se isso não bastasse, somos tentados por Satanás. E Deus reina
sobre todos estes agentes e forças.
Com isso, queremos dizer que aqueles que abraçam o ensino bíblico da graça particular não negam que o ser humano toma decisões, nem que o desfrute
da salvação exige uma escolha, por parte do homem. O problema é que, ao
articular a doutrina da eleição, os defensores da graça universal confundem
o decreto da salvação com sua aplicação histórica. Dizem que não podemos
acreditar em eleição incondicional porque a Bíblia ensina que, para ser salvo,
o homem precisa arrepender-se e crer. No AT, isso implicava em escolher entre
Deus e os ídolos; no NT, corresponde a receber (ou “aceitar”) a Cristo como único e suficiente Salvador e Senhor.
Os céus e a terra tomo, hoje, por testemunhas contra ti, que te propus a
vida e a morte, a bênção e a maldição; escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor, teu Deus, dando ouvidos
à sua voz e apegando-te a ele; pois disto depende a tua vida e a tua longevidade; para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu
dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó (Dt 30.19-20).99
Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei, hoje, a quem sirvais: se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam dalém do

96 NASCIMENTO, Misael Batista do. “Sobre a Vontade Livre”. In: Somente Pela Graça. Disponível
em: <https://www.misaelbn.com/sobre-a-vontade-livre/>. Acesso em: 15 out. 2020. A citação de
Singer é extraída de MINTZBERG, Henry; AHLSTRAND, Bruce; LAMPEL, Joseph. Safári de Estratégia: Um Roteiro Pela Selva do Planejamento Estratégico. Porto Alegre: Bookman, 2000, p. 210.
97 SARAMAGO, José. Todos os Nomes, apud SIGMAN, op. cit., p. 59.
98 MALDONATO, op. cit., p. 79.
99 Cf. Thompson, sobre Deuteronômio 30.11-20: “Deuteronômio chega agora ao ponto em que o
povo é chamado a fazer uma decisão quanto à aliança. Depois de deixar claro ao povo que o
que lhe é solicitado ‘não é demasiadamente difícil’ nem ‘longe demais’, mas algo bem evidente
e compreensível (11-14), o autor apela ao povo que aceite a aliança e se comprometa a cumpri-la”; THOMPSON, J. A. Deuteronômio: Introdução e Comentário. reimp. 1991. São Paulo: Mundo
Cristão. Vida Nova, 1982, p. 273. (Série Cultura Bíblica).
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Eufrates ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha
casa serviremos ao Senhor (Js 24.15).100
Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor [...] (Jr 3.14a).
Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor: Convertei-vos a mim de todo o
vosso coração; e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso
coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus,
porque ele é misericordioso, e compassivo, e tardio em irar-se, e grande
em benignidade, e se arrepende do mal (Jl 2.12-13).
Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos
de Deus, a saber, aos que creem no seu nome (Jo 1.12).
Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado
em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados, e recebereis o
dom do Espírito Santo (At 2.38).

Em algumas passagens, o apelo à conversão não apenas destaca a responsabilidade humana diante do juízo divino, mas dá a entender que o homem
mesmo é quem deve criar em si coração e espírito novos.
Portanto, eu vos julgarei, a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de
Israel, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas
transgressões; e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós
todas as vossas transgressões com que transgredistes e criai em vós coração novo e espírito novo; pois, por que morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto,
convertei-vos e vivei (Ez 18.30-32).101

Estas convocações divinas à conversão (arrependimento e fé) não são blefes. De fato, os que se arrependerem e crerem serão salvos. Tais textos exigem,
de fato, escolha ou resposta humana. O incorreto é considerar tal aceitação (o
contrário de rejeição) de Cristo como fundamento da eleição (cf. cap. 2). Pelo
contrário, ela resulta do decreto eletivo, como segue. De acordo com o NT, o
próprio arrependimento humano é um presente de Deus.
Ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância, e longanimidade,
ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento?
(Rm 2.4).
Disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus
lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a
verdade [...] (2Tm 2.25).
100 Na aliança de Deus com seu povo, no tempo de Josué, a lei “foi dada num contexto de graça e
de redenção. Ela possibilitava, mediante o sistema sacrificial, a expiação e a remoção do pecado. Não obstante, era uma lei que devia ser obedecida”; WOUDSTRA, Marten H. Josué. São
Paulo: Cultura Cristã, 2011, p. 309. (Comentários do Antigo Testamento).
101 O equilíbrio doutrinário é alcançado quando verificamos, também, que o mesmo Ezequiel
profetiza que isso, que é exigido em 18.30-32, só se torna possível por causa da salvação graciosa que se cumpre em Cristo, prometida em Ezequiel 36.16-38. O modo de aplicação histórica
desta redenção é simples: Deus concederá vida espiritual pela pregação da Palavra aos mortos
(Ez 37.1-4).
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Pois sabeis também que [Esaú], posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora, com
lágrimas, o tivesse buscado (Hb 12.17).

Como vimos até aqui, o correto é afirmar que o amor incondicional de Deus
é o fundamento único da eleição. A partir deste beneplácito, Deus decidiu eleger para a salvação. Daí Deus Pai escolheu Cristo (Deus Filho) como redentor
dos que seriam salvos e decretou que a salvação seria aplicada na história, por
Deus Espírito Santo, do seguinte modo:
•
•

O evangelho seria pregado, convocando o pecador ao arrependimento e
fé (uma escolha).
Na ocasião da pregação do evangelho, o Espírito Santo daria vida aos
eleitos, iluminaria suas mentes (capacitando-os a compreender a mensagem de salvação); também os convenceria de seus pecados e do juízo
de Deus (conduzindo-os ao arrependimento e fé) e renovaria suas vontades (atraindo-os com a doçura do evangelho e lhes capacitando para
escolher Deus e receber Jesus Cristo como Salvador e Senhor).

Em outras palavras, enquanto o evangelho fosse pregado (o que é um chamado
universal e externo), o Espírito Santo chamaria os eleitos eficazmente para si (um
chamado interno).102
Resumindo, há uma eleição implementada por Deus na eternidade passada, e há uma aplicação da redenção no coração dos eleitos, na história. Esta
aplicação histórica requer a pregação e aceitação do evangelho. Esta última é
tornada possível pela obra do Espírito Santo no coração dos eleitos. Isso explica
algumas das passagens bíblicas que chamaram a atenção de Joventino.
Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna
(At 13.48).
Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura,
temente a Deus, nos escutava; o Senhor lhe abriu o coração para atender
às coisas que Paulo dizia (At 16.14).
Porque Deus, que disse: Das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para iluminação do conhecimento da glória
de Deus, na face de Cristo (2Co 4.6).

Dito de outro modo, o decreto da eleição torna certa a aceitação do pacto da
graça, quando a pessoa escolhe Deus e rejeita a serpente.103 O eleito, que antes
da conversão não tinha como escolher e crer, pode agora (redimido por Cristo
no poder do Espírito Santo), declarar como o salmista:
102 Sobre isso, cf. o próximo volume desta série.
103 Na liturgia batismal do 3º século, o batizando declarava: “Renuncio a ti, Satanás, a todo o teu
serviço e a todas as tuas obras”; cf. HIPÓLITO DE ROMA. Tradição Apostólica de Hipólito de
Roma: Liturgia e Catequese em Roma no Século III. 2ª ed. Petrópolis: Editora Vozes, 1981, p. 52. (A
Tradição do Santo Batismo 51).
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Induzo o coração a guardar os teus decretos, para sempre, até ao fim
(Sl 119.112).

Por isso, enquanto cantamos, evangelizamos:
Meu amigo, hoje tens a escolha: Vida ou morte, qual vais aceitar?
Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar.104

Retornando a outra questão da seção 1.2, o homem pode compreender e
escolher o evangelho somente depois de ser feito “nova criação”, ou seja, depois
de ser regenerado pelo poder de Deus.
E, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura; as coisas antigas já
passaram; eis que se fizeram novas (2Co 5.17).

O pecador é chamado a escolher, mas não pode fazê-lo; Deus resolve o problema dando vida, desejo e capacidade de escolha (pelo Espírito Santo) ao pecador incluído no decreto salvífico da eleição.

E daí?
Uma das coisas mais bonitas da doutrina bíblica da eleição é a constatação de
que Deus faz as coisas muito bem. Ele cuida de tudo, do começo ao fim. A maravilha de seu plano está tanto no encaixe perfeito dos detalhes, quanto na certeza de sua execução. De uma maneira impressionante (e que causa estupor nos
adeptos da graça universal), Deus decidiu salvar a cada um de nós, a despeito de
nós. Isso deveria nos motivar a crer e nos dedicar a ele, de todo coração.
O parágrafo anterior é petulante? Esta doutrina pode nos conduzir a uma
segurança de nossa eleição e salvação? Mais: Como fica a justiça de Deus? Para
completar: A doutrina da eleição incondicional contribui para ou atrapalha a
devoção e a evangelização? Se Deus permitir, abordaremos estas questões nos
próximos estudos.

104 SPAFFORD, H. G.; ENTZMINGER, Wm. E. “Hino 213, A Última Hora”. In: MARRA, Cláudio.
(Org.). Novo Cântico. 16ª ed. São Paulo: Cultura Cristã, 2013, p. 85.
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5. A eleição é incondicional,
generosa e justa

O

auditório estava lotado. Depois de mais de 50 minutos de cânticos, o “apóstolo” Jacoá Rimínio foi ao centro do palco, para anunciar a “atração principal”. Joventino não se sentia confortável, mas não conseguiu recusar o convite
de Gregorius (que o presenteara, meses antes, com um NT). O evento foi muito
bem divulgado em toda a cidade e nas redes sociais. Outdoors convidaram a
população a participar da Noite da Decisão, na sede do Ministério Internacional
dos Servos Livres e Determinantes.
Tendo como fundo uma música tocante, Jacoá apresentou Johnny Paulada,
ex-chefe do tráfico do Morro do Beleleu, a favela mais perigosa do município.
Paulada falou de seus crimes, prisão e experiência de conversão. Sua fala incluía fotos e vídeos. E quanto mais cruéis os atos por ele detalhados, mais a
plateia se emocionava. Ao final do testemunho, o pastor Paulada (sim, ele não
apenas se converteu, mas se tornou pastor) convocou os presentes a decidir-se:
Na Noite da Decisão, quem quisesse, podia ter a vida transformada. E dezenas de
pessoas foram à frente ao som de uma música chorosa de Ana Carla Maranhão.
Na volta para casa, Gregorius deu carona a Joventino.
— Você viu que coisa poderosa, Joventino?
— Como assim?
— O testemunho. E o poder da decisão e da oração. Que serva de Deus foi
a avó do pastor Paulada! Desde sempre orando por ele e falando de Jesus. E
ele sempre mais envolvido com o mundo do crime. Mas Deus honrou aquela
serva. Ouviu suas orações. E o pastor Paulada tomou a decisão certa e recebeu
salvação. É por isso, voltando àquele assunto de antes, que eu digo que o pastor
Paulada é eleito. Deus previu que ele daria o grande passo e tomaria a grande
decisão.
— Não Gregorius, olhe que interessante. O testemunho do pastor Paulada
comprova o contrário. Mesmo sendo ele perverso, o Senhor deu a ele uma avó
que orou por ele. Veja como ele foi rebelde contra Deus; ele não buscou a Deus;
pelo contrário, ele fugiu de Deus a vida inteira. Em todas as ocasiões, ele esperneou cada vez que ouviu o convite do evangelho, e desafiou Deus de todo coração. Até que, na prisão, Deus o visitou com poder e graça. O evangelho quebrou
as cadeias espirituais que o prendiam. Gregorius, o que o testemunho do pastor
Paulada comunica é que Deus salva o pecador independentemente dos méritos (do pecador). E que, se ele ficasse por sua conta, continuaria cometendo
crimes, indo de mal a pior. O bonito da história é isso: Sem Jesus, somos todos
criminosos — todos nós quebramos a lei divina. Deus não apenas deseja salvar.
A partir de seu desejo ele decreta, a partir de seu decreto ele escolhe, a partir de
40

sua escolha ele envia Cristo, e a partir de Cristo ele envia o Espírito Santo, que
nos chama com vocação santa. Diante do chamado irresistível do Espírito Santo, o coração mais duro se enternece e derrete — e o pecador é feito separado,
santo para Deus. Tudo isso por pura graça.

5.1.

Deus escolhe incondicionalmente

Temos dito (caps. 2—4) que a eleição para a salvação é incondicional. Apesar do
eleito ser reconhecido por sua fé e vida transformada,105 não é sua fé, nem boas
obras que motivam Deus a predestiná-lo para a salvação. Deus elege motivado
por amor livre (segundo o “conselho da sua vontade”). Fé e as boas obras são consequências, não causa da eleição.
O conselho do Senhor dura para sempre; os desígnios do seu coração,
por todas as gerações (Sl 33.11).
Porque o Senhor dos Exércitos o determinou; quem, pois, o invalidará?
A sua mão está estendida; quem, pois, a fará voltar atrás? (Is 14.27).
Por aquele tempo, exclamou Jesus; Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da
terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste
aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado (Mt 11.25-26).
Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a
Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito (Rm 8.28).
Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação; visto que não foram chamados
muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de
nobre nascimento; pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para
envergonhar as fortes; e Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as
desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são; a fim
de que ninguém se vanglorie na presença de Deus (1Co 1.26-29).
Nele [em Cristo], digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade (Ef 1.11).
Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e
o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós,
mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador (Tt 3.4-7).

Bavinck resume o ensino, como segue:
Todas as obras de Deus, tanto na criação quanto na redenção, são produto
não apenas de seu pensamento, mas também de sua vontade. Humanamente falando nós podemos dizer que toda obra de Deus é precedida por
uma deliberação da mente e uma decisão da vontade. Em alguns lugares
da Escritura, a palavra usada é conselho, em outros lugares é estabeleci105 Retornaremos a este assunto no cap. 6.
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mento, determinação ou decreto, em outros lugares é propósito, em outros
lugares é ordenação [ou predestinação] e em outros é o favor ou beneplácito de Deus. Paulo fala do prazer e do conselho da vontade de Deus.106

Aqui cabe esclarecer o conceito de presciência de Deus. Assim como no
caso de “soberania” (cf. seção 2.2), cristãos dão significados diferentes ao vocábulo “presciência”. De modo amplo (e popular), a presciência é admitida como
um aspecto da onisciência de Deus. Se onisciência é o conhecimento que Deus
possui de tudo, presciência é a capacidade divina de prever — saber tudo sobre
— o futuro. Nesse caso, a presciência pertenceria ao intelecto divino107 e significaria “o simples conhecimento que Deus tem das coisas futuras”.108 Por este
ângulo, “eleitos, segundo a presciência de Deus Pai”, em 1Pedro 1.2, quer dizer
que Deus elege porque sabe quem crerá (a posição dos antigos e modernos pelagianos, rejeitada pelos autores destes estudos).109
Na seção 1.1, explicamos que o verbo “conhecido” (proginōskō), em 1Pedro 1.20, indica não apenas conhecimento, mas uma “escolha prévia”. A mesma ideia (prognōsis) é encontrada em Atos 2.23 e 1Pedro 1.2, traduzida como
“presciência” (ARA, ARC, NVI). O mais bíblico e, portanto, melhor, é entender
“[presciência] no sentido do amor prático e do decreto que Deus formulou
concernente à salvação de pessoas particulares”.110 Nesse caso, a presciência
“pertence à vontade. Nesse sentido, conhecimento é amiúde tomado como
deleite e aprovação (Sl 1.6; Jo 10.14; 2Tm 2.19). Assim, ginōskein significa não
só conhecer, mas também conhecer e julgar acerca de uma coisa”.111 Turretini
esclarece que:
Nessa benevolência e presciência prática de Deus distinguimos: (1) O amor
e a benevolência com que ele nos busca; (2) o decreto propriamente dito,
por meio do qual ele determinou revelar-nos seu amor pela comunicação
da salvação. Daí suceder que prognōsis é, num momento, tomado mais
amplamente, quanto a ambos (ou seja, amor e eleição, como em Rm 8.29
e Rm 11.2); em outro momento, mais estritamente, quando ao amor e ao
favor, que são a fonte e o fundamento da eleição.112

Schreiner atualiza Turretini, afirmando que:
O termo conhecimento [...] tem raízes no AT, em que o conhecimento que
Deus tem das pessoas é uma manifestação do seu amor presente na alian106 BAVINCK, Herman. Teologia Sistemática: Fundamentos Teológicos da Fé Cristã. Santa Bárbara
D´Oeste: Sociedade Cristã Evangélica de Publicações (SOCEP), 2001, p. 176.
107 TURRETINI, op. cit., p. 431.
108 Ibid., loc. cit.
109 Os adeptos da doutrina da graça universal costumam citar os Pais da Igreja, sugerindo que,
para eles, presciência (como conhecimento prévio dos atos humanos) é a base da eleição.
Berkhof (op. cit., p. 103) explica que Pelágio recorria a estes primeiros pais e conclui que os
“primeiros Pais da Igreja, assim chamados [...] não tinham ainda uma clara concepção do assunto”.
110 TURRETINI, op. cit., p. 431.
111 Ibid., p. 431-432.
112 Ibid., p. 432.
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ça. [...] A decisão humana de amar a Deus e de obedecê-lo está alicerçada
no fato de ser conhecido por Deus, no amor de Deus presente na aliança.113

E prossegue:
Essa compreensão sobre a presciência de Deus é crucial para explicar Romanos 8.28-30, passagem em que a cadeia de termos de 8.29-30 começa
com a expressão conheceu por antecipação (proegnō) [de antemão conheceu; ARA]. Para alguns, essa expressão significa que Deus simplesmente
conhecia antecipadamente quem seria predestinado, chamado, justificado
e glorificado (cf. At 26.5; 2Pe 3.17). Contudo, o pano de fundo do AT, mencionado anteriormente, indica que a expressão [de antemão conheceu]
também deve ser interpretada no contexto da aliança. Deus não só conheceu a quem predestinaria, chamaria, justificaria e glorificaria, mas também dispôs sobre certos indivíduos seu amor eletivo presente na aliança.
[...] Assim como em Gálatas 4.9 e 1Coríntios 8.3, a decisão de Deus precede, sustenta e determina o que os seres humanos escolhem.114

Por este ângulo, “eleitos, segundo a presciência de Deus Pai”, em 1Pedro
1.2, quer dizer que Deus elege de acordo com seu amor prático e decreto. Retornando ao acróstico TULIP, a doutrina verdadeiramente bíblica da salvação
ensina uma escolha incondicional.

5.2.

A eleição é um ato generoso e justo

Imaginemos que você possua duas casas que aluga. De acordo com os contratos
dos aluguéis, o atraso de dois meses consecutivos no pagamento lhe dá o direito
de exigir os imóveis de volta.
Um dos inquilinos não consegue pagar, e é despejado. Você agiu com injustiça? Absolutamente não, pois o inquilino assinou um contrato e sabia do
que poderia ocorrer, caso o descumprisse. Se você decidisse perdoar a dívida
daquele inquilino, isso não daria ao outro o direito de atrasar os pagamentos,
alegando que, em virtude do perdão concedido a um, você é obrigado a perdoar
a todos. Como proprietário dos bens você pode, livremente, agir com generosidade ou justiça.
Os que abraçam a doutrina da graça universal, sugerem que Deus é injusto,
se escolhe alguns e não todos para a salvação. “Para ser justo”, afirmam, “ele
deveria salvar a todos”. Esse raciocínio falha em considerar quem é o homem e
quem é Deus.
O fato de que Deus favorece alguns e passa por alto a outros, não dá o
direito à acusação de que sobre ele pesa a culpa de agir com injustiça.
Só podemos falar de injustiça quando uma parte pode reivindicar algo
de outra. Se Deus devesse o perdão do pecado e a vida eterna a todos os
homens, seria injustiça se ele salvasse apenas um número limitado deles.
Mas o pecador não tem, absolutamente, nenhum direito ou alegação que
113 SCHREINER, op. cit., p. 220.
114 Ibid., p. 220-221.
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possa apresentar quanto às bênçãos decorrentes da eleição divina. De
fato, ele perdeu o direito a essas bênçãos. Não somente não tem o direito de pedir contas a Deus por eleger uns e omitir outros, como também
devemos admitir que ele seria perfeitamente justo, se não salvasse ninguém (Mt 20.14-15; Rm 9.14-15).115

Deus é soberano sobre sua criação. Como mencionados no cap. 3, no contexto do evangelho, todos os homens são reprovados diante das exigências da
lei divina. Apesar disso, “dentre todo o gênero humano, decaído” (cf. CDT, na
seção 1.3), Deus separou alguns para a salvação.
5.2.1. Justiça e soberania de Deus na eleição
Na seção 3.3, examinamos a escolha de Jacó e rejeição de Esaú (em Gn 25.23;
Ml 1.2-3 e Rm 9.11-13). Retornemos a Romanos 9, olhando mais de perto para
os v. 14-18.
Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum!
Pois ele diz a Moisés:
Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão.
Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de
usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó:
Para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para
que o meu nome seja anunciado por toda a terra.
Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem
lhe apraz (Rm 9.14-18).

Deus age na História com justiça e soberania. As afirmações sobre a escolha de Jacó e a rejeição de Esaú abrem espaço para o questionamento: “Que
diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus?” Paulo responde: “De modo nenhum!” (v. 14), ou seja, qualquer tentativa de atribuir injustiça a Deus não corresponde ao ensino da Bíblia. Em Deus, justiça (santidade; bondade) e poder
(plenipotência e soberania) são perfeitamente unidos. Deus é 100% bom. Ele
age na História com justiça (v. 14). E Deus é também todo-poderoso e age na
História com soberania (v. 15-18).
O que leva o homem a acusar Deus de injustiça? Calvino entende que “a
maldade da mente humana [...] está sempre [...] disposta a acusar a Deus de
injustiça [...]”.116 Nós acusamos Deus de injustiça quando a doutrina de sua escolha incondicional é apresentada, porque ela ofende nosso orgulho. “O tipo de
injustiça que a carne imagina é aquele em que Deus é visto a considerar uma
pessoa e a ignorar a outra”.117
Paulo sustenta a justiça de Deus, afirmando a sua soberania. Deus é Senhor
sobre tudo e todos. Por um lado, Deus é origem, fonte e proprietário de toda
115 BERKHOF, op. cit., p. 108.
116 CALVINO, João. Romanos. São José dos Campos: Fiel Editora, 2014, p. 531. (Série Comentários
Bíblicos).
117 CALVINO, Romanos, loc. cit.
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boa dádiva. E ele as distribui como quer, quando quer e a quem quer (v. 15). Por
outro lado, Deus é soberano sobre os corações. A uns ele concede sua misericórdia, para salvação. A outros, ele “endurece”, permitindo que prossigam em
sua obstinação rumo à condenação (v. 18).
Paulo exemplifica isso com o embate entre Faraó e Moisés. A teimosia do
Faraó foi o desdobramento histórico do plano de Deus. Daí a afirmação do v. 15:
“Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia e compadecer-me-ei
de quem me aprouver ter compaixão”. O apóstolo menciona Êxodo 33.19. Desde
o início Deus se revela como fonte de “misericórdia” (eleeō). Ademais, Deus é
fonte de “compaixão” (oiktirō), a atenção transbordante de “sensibilidade”, o
afeto que produz a ação.118 Mas não se trata de misericórdia barata, anunciada
como xepa de fim de feira. Nem falamos de misericórdia ou compaixão baseadas em qualquer “direito” do homem. “Misericórdia” pressupõe a ausência de
méritos do beneficiário.
Repetindo, o homem não tem “direito” à salvação, como sugerem alguns.
O único “direito” que o homem tem, como aprendemos desde o início de Romanos, é o direito à condenação. No que diz respeito à sua misericórdia, Deus
não é devedor de ninguém. Ele não é obrigado a salvar, nem a distribuir misericórdia. A miséria é nossa por direito. Deus nos livra da miséria, concedendo-nos misericórdia, se ele quiser. O crente entende isso muito bem. Se Deus
decidir nos tratar com misericórdia, estamos salvos. Se Deus decidir não nos
conceder misericórdia, ele continua sendo santo e digno de adoração, mesmo
aplicando juízo.
E esta soberania de Deus sobre tudo e todos é reforçada no v. 16. O verbo
traduzido como “quer” (thelō) relaciona-se à vontade humana (thelontos). O verbo seguinte, traduzido como “corre” (trechō) liga-se ao esforço humano (trechontos). Do ponto de vista de sua soberania, tanto a salvação quanto a perdição, não
dependem, em primeira instância, nem da vontade, nem do esforço humano.119
Paulo cita Êxodo 9.16. O Faraó foi “levantado” (exegeirō), ou seja, recebeu
seu lugar e posição na História para revelar o “poder” e o “nome” de Deus (v.
17). Várias vezes, o Faraó se negou a libertar o povo de Israel do Egito (Êx 7.13,
22; 8.15, 19, 32; 9.7, 35). Ele “endureceu seu coração” e não deixou o povo ir. Não
obstante, em Êxodo 9.12; 10.20; 11.10; 14.4, consta que Deus endureceu o coração do Faraó, para ser glorificado nele e em todo o seu exército. Esta é apenas
outra maneira de dizer que tudo existe para a glória de Deus. E a conclusão paulina é registrada no v. 18: “Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também
endurece a quem lhe apraz”.
5.2.2. A agenda divina de salvação
Romanos 9.19-29, revela que Deus cumpre sua agenda de salvação. No v. 19,
Paulo menciona uma objeção:
118 LOUW; NIDA, op. cit., p. 750.
119 SCHREINER, op. cit., p. 225. Mesmo antes do homem pecar, Deus já estabeleceu que a sentença para a desobediência à sua Palavra é a morte (no pacto das obras, em Gn 2.16-17). É nesse
sentido que até a perdição depende, “em primeira instância”, do decreto de Deus.
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Tu, porém, me dirás: De que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? (Rm 9.19).

Nesta pergunta, há ironia e fatalismo: Por que Deus ainda exige algo de nós,
se tudo já foi definido em seu plano eterno? Se tanto a fé quanto a incredulidade
já constam no plano divino, a responsabilidade por minha perdição é de Deus e
não minha! Sugere-se que os homens não passam de marionetes inocentes manipuladas por uma divindade caprichosa. São atacados o caráter e a confiabilidade de Deus, que é apresentado como ser cruel, que exige algo que não pode
ser cumprido e ainda condena os homens por não cumprir o exigido.
Tal objeção é cortada pela raiz, no v. 20:
Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus?! Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: Por que me fizeste assim? (Rm 9.20).

Isso nos coloca diante de uma distinção. De um lado, o “homem”. Do outro
lado, “Deus”. O homem é “feito”; Deus “fez” o homem (cf. Gn 1.26-27). “Quem
és tu?” Ou seja, quem você pensa que é diante de Deus? Somos criaturas. Deus
possui os direitos autorais sobre nós. Nós somos personagens da narrativa dele.
Só ele é supremo. Por isso, não podemos “discutir” com ele: “Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus?”. Ou como consta na ARC: “Ó homem, quem
és tu, que a Deus replicas?” O vocábulo utilizado por Paulo aqui (antapokrinomai) tem o sentido de “expressar desaprovação” ou “criticar”. O homem perde a
noção de sua posição e tenta colocar Deus no banco dos réus.
Paulo prossegue afirmando que Deus é o “oleiro” e nós, “a massa”:
Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um
vaso para honra e outro, para desonra? (Rm 9.21).

É claro que não é bíblico imaginar Deus “brincando” conosco, como uma
criança se diverte com massa de modelar. Deus não nos manipula, nem nos
trata como elementos passivos. Ele se relaciona conosco como pessoas morais
e espirituais. A figura do barro e do oleiro é útil, pois reforça que Deus tem o
“direito” de, a partir da mesma “massa”, produzir peças para “honra” e “desonra”, como lemos nos v. 22-24.
Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o
seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados
para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua
glória em vasos de misericórdia, que para glória preparou de antemão, os
quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas
também dentre os gentios? (Rm 9.22-24).

Percebamos, nestes versos, três coisas: Fé, incredulidade e o plano eterno
de Deus. Alguns creem em Jesus (os “vasos de misericórdia”). Outros o rejeitam
(os “vasos de ira”). Cada um cumpre uma função.
O mais importante nisso tudo, é assegurar-se de estar sob a misericórdia
— fazer parte do agrupamento dos que creem em Jesus. Ter certeza de que não
recusamos a Jesus. Estar certos de que Jesus é nosso único e suficiente Salvador
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e Senhor. Paulo tinha esta certeza. No v. 23, ele menciona os “vasos de misericórdia, que para glória [Deus] preparou de antemão”, e prossegue afirmando,
no v. 24: “Os quais somos nós”. Ou seja, “nós” — ele, Paulo e seus leitores, os justificados pela fé somente da Igreja em Roma — e nós, leitores contemporâneos,
salvos pela graça.
Este ensino de Romanos 9 é dado para produzir em nós convicção humilde.
Os que creem em Jesus são “vasos de misericórdia”. Quem são estes eleitos de
Deus? Paulo responde sem hesitar: “Somos nós”. Quem são os salvos? Quem é
o Israel espiritual de Deus? Quem são os vasos de misericórdia? “Somos nós”. E
como podemos estar certos disso? No próximo capítulo, voltaremos a esta questão. Por ora, entendamos que Deus cumpre sua agenda de salvação incluindo
até os gentios, como lemos no v. 24. O Senhor mesmo já falou sobre isso em
Oseias 2.23, que Paulo cita nos v. 25-26.
Assim como também diz em Oseias:
Chamarei povo meu ao que não era meu povo; e amada, à que não
era amada; e no lugar em que se lhes disse: Vós não sois meu povo,
ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo (Rm 9.25-26).

No v. 26, citando Oseias 1.10, o Espírito Santo usa Paulo para revelar que os
gentios são incluídos no “número dos filhos de Israel”.
Olhando para o lamento de Paulo, em Romanos 9.1-5, não é que Israel não
esteja sendo salvo. Deus continua salvando, mas esta salvação cumpre a agenda
divina. Deus continua salvando em Israel, mas ele não salva a nação inteira, e
sim, um “remanescente” (e Paulo cita Is 10.11):
Mas, relativamente a Israel, dele clama Isaías:
Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o
remanescente é que será salvo (Rm 9.27).

Voltando a 9.6, será que a palavra de Deus falhou? Absolutamente não. O
Deus da salvação executa um programa eterno. Ele “cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve” (Rm 8.28). Esse Deus mantém na terra uma
“descendência” (v. 29). E aqui Paulo cita Isaías 1.9. Como já dizia aquele profeta,
se Deus não implementasse sua salvação, “ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra”.

5.3.

O pecador miserável, a graça e a vontade divina excelentes

Temos visto, desde o volume anterior desta série, que o homem merece a condenação. Por causa da queda, há depravação. O ser humano rejeita tudo o que
se relaciona ao Deus verdadeiro e opta por viver de acordo com as inclinações
de seu coração corrompido. Sua única esperança é a graça, como lemos no CDT:
Capítulo 1. Artigo 1 — Toda a humanidade é condenável perante Deus.
Todos os homens pecaram em Adão, estão debaixo da maldição de Deus e
são condenados à morte eterna. Por isso, ninguém teria sido injustiçado
se ele [Deus] tivesse resolvido deixar toda a raça humana no pecado e sob
A eleição é incondicional, generosa e justa
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a maldição, decidindo condená-la por causa do seu pecado, de acordo com
as palavras do apóstolo: “Que se case toda boca, e todo o mundo seja culpável perante Deus [...] pois todos pecaram e carecem da glória de Deus” e “o
salário do pecado é a morte” (Rm 3.19,23; 6.23).120

O cristão bíblico, admite que a vontade soberana de Deus é excelente.
E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e
perfeita vontade de Deus (Rm 12.2).

Repetindo o que dissemos no capítulo 12, do volume anterior desta série,
mesmo sem compreender todos os detalhes da vontade de Deus, o crente confia nele e agradece pelo privilégio da salvação, tal como exemplificado por Pate:
Harry Ironside conta a história de um homem que foi salvo de modo maravilhoso e se levantou durante uma reunião para dar testemunho da nova
alegria que experimentava. Quando o homem terminou de falar, o líder
do grupo, um sujeito legalista, disse: “O irmão nos contou sobre a parte de
Deus, mas se esqueceu de falar de sua própria parte antes da conversão.
Irmão, você não tem mais alguma coisa para contar sobre isso?” Sem hesitar, o homem declarou: “Pode ter certeza de que eu fiz minha parte: E essa
parte foi fugir de Deus enquanto Deus correu atrás de mim até me alcançar. Essa foi a parte dele”. Esse é um exemplo de como Deus vai em busca
de seu povo.121

Diante de tão sublime verdade da Escritura, cabe a nós reagir como o próprio Paulo:
Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento
de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis, os seus
caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu
conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele,
pois, a glória eternamente. Amém! (Rm 11.33-36).

Deus age na História cumprindo sua palavra, executando seu plano eterno.
E ele faz tudo com justiça. Sua vontade é excelente, mesmo sendo, às vezes, insondável. Mesmo que tudo pareça confuso, Deus governa. Até os corações dos
governantes estão em suas mãos. De fato, Deus governa muito bem.

E daí?
Schreiner acerta quando diz que “a eleição divina tem como objetivo conduzir ao
louvor e à adoração”.122

Os crentes respondem ao mistério da vontade divina com adoração; os inconversos duvidam do caráter divino e se rebelam. Oremos para que Deus nos
encontre entre os verdadeiros adoradores de seu nome.
120 “CDT, cap. 1, artigo 1”. In: BEHR, p. 1976.
121 PATE, op. cit., p. 195.
122 SCHREINER, op. cit., p. 222.
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6. A consolação e as evidências da eleição

Simeão estava sentado sozinho na capela quando eu cheguei, dez minutos
antes naquela manhã de quarta-feira. Seus olhos estavam fechados e ele
parecia meditar, por isso sentei-me numa cadeira ao seu lado, silenciosamente. Mesmo sentado em silêncio ao lado desse homem, eu não sentia
qualquer constrangimento.
Vários minutos se passaram até que ele se virasse para mim e perguntasse: — O que você tem aprendido aqui, John?
Buscando algo para dizer, a primeira coisa que me ocorreu foi: — Fiquei fascinado por seu modelo de liderança, ontem. Faz perfeito sentido
para mim.
— As ideias e o modelo não são meus — Simeão me corrigiu. — Tomei
emprestados de Jesus.
— Sim, Jesus — eu disse me mexendo na cadeira. — Acho que você
sabe, Simeão, que eu não sou uma pessoa muito religiosa.
— É claro que você é — ele disse gentilmente, como se não houvesse
dúvida a respeito disso.
— Você mal me conhece, Simeão. Como pode afirmar isso?
— Porque todo mundo tem uma religião, John. Todos nós temos alguma espécie de crença a respeito da origem, natureza e finalidade do Universo. Nossa religião é simplesmente nosso mapa, nosso paradigma, as
crenças com que respondemos às difíceis questões existenciais. São perguntas assim: Como o Universo foi criado? O Universo é um lugar seguro
ou hostil? Por que estou aqui? O Universo foi feito ao acaso ou há uma finalidade maior? Há algo depois da morte? Todos nós pensamos nessas coisas,
claro que alguns mais do que outros. Até os ateus são pessoas religiosas,
porque eles também têm respostas para essas perguntas.123

O monge fictício toca em uma questão importante: ter convicção de que “o
Universo foi criado por um Deus pessoal” e de que quem somos e aquilo que
fazemos se encaixa em uma “finalidade maior”, faz muita diferença no modo
como sentimos, pensamos e vivemos. Nesses termos, o entendimento bíblico
da doutrina da eleição provê segurança e nos conduz à devoção e prática da
missão.

6.1.

A doutrina da eleição é consoladora

Uma das perguntas citadas no diálogo acima é: “O universo é um lugar seguro?”
Se tentarmos responder isso do ponto de vista da hipótese materialista da evolução das espécies, a resposta é não.124
123 HUNTER, James C. O Monge e o Executivo. 11ª ed. Rio de Janeiro: Sextante, 2004, p. 73-74.
124 Há cristãos que abraçam uma explicação para as origens denominada evolucionismo teísta; cf.
NASCIMENTO; PORTO, Criação e Queda, p. 9.
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Ninguém pode se sentir seguro crendo que, quanto à sua origem, é uma
mera obra do acaso, quanto à sobrevivência, depende exclusivamente de suas
habilidades em um mundo instável, em que os fortes e melhor adaptados sobrepujam os mais fracos. Ademais, a segurança e satisfação espiritual exigem
a comunhão com o criador e o descanso do coração nas promessas divinas de
salvação.
Pelo ensino da Bíblia, aprendemos que o Universo tem origem, sustentação
e redenção em Deus.
Pois nele vivemos, e nos movemos, e existimos, como alguns de vossos
poetas têm dito: Porque dele também somos geração (At 17.28).

Somos abençoados ao saber que antes de existirmos, Deus nos amou e escolheu para andarmos com ele. É possível “baixar armas” e depositar diante
dele nosso orgulho, ansiedade e temores.
Uma criança emocionalmente saudável se joga de uma superfície mais alta,
nos braços de um adulto, que ela sabe que a ama. Se estamos certos do amor de
Deus, podemos descansar. Daí a serenidade do salmista:
Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar; não ando
à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para
mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma; como a criança
desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo (Sl 131.1-2).

Os cristãos são firmados no decreto divino. Creem porque foram escolhidos, e isso porque foram amados incondicionalmente, desde “antes da fundação do mundo”.
Entendo que dessa forma, no sentido da Escritura, de acordo com o Espírito, que a confissão do sábio conselho de Deus é uma fonte de rico conforto. Dessa forma nós aprendemos que não é uma casualidade cega, nem um
destino obscuro, nem uma vontade irracional ou maligna, nem qualquer
força natural que governa a raça humana e o mundo, e que o governo de
todas as coisas está nas mãos do Deus todo-poderoso e do Pai misericordioso. Certamente a fé é necessária para que se entenda isso. É a fé que
nos mantém constantes na luta da vida, é por causa dela que nós avançamos para o futuro com esperança e confiança. O conselho do Senhor permanece para sempre.125

A Escritura afirma isso, em diferentes passagens.
As minhas ovelhas ouvem a minha voz; eu as conheço, e elas me seguem.
Eu lhes dou a vida eterna; jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da
minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo; e da mão do
Pai ninguém pode arrebatar (Jo 10.27-29).
Na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu
antes dos tempos eternos (Tt 1.2).
125 BAVINCK, op. cit., p. 177.
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Os CDT informam sobre esta doutrina, como segue:
Capítulo 1. Artigo 6 — Decreto eterno de Deus. Deus, nesta vida, concede a fé a alguns enquanto não a concede a outros. Isto procede do eterno
decreto de Deus. Porque as Escrituras dizem que ele “faz estas coisas
conhecidas desde séculos, e que [...] ele faz todas as coisas conforme o
conselho da sua vontade” (At 15.18; Ef 1.11). De acordo com este decreto,
ele graciosamente quebranta os corações dos eleitos, por mais duros que
sejam, e os inclina a crer. Pelo mesmo decreto, entretanto, segundo seu
justo juízo, ele deixa os não eleitos em sua própria maldade e dureza de
coração. Aqui nos é manifestada a profunda, misericordiosa e, ao mesmo
tempo, justa distinção entre homens que estão sob a mesma condição de
perdição. Este é o decreto da eleição e reprovação revelado na Palavra de
Deus. Ainda que os homens perversos, impuros e instáveis o deturpem,
para sua própria perdição, ele dá um inexprimível conforto para as pessoas santas e tementes a Deus.126

Se a salvação dependesse de nós, estaríamos sempre inseguros. A fé descansa em Deus e suas promessas. É possível caminhar com Deus alegremente, sabendo que nossa redenção pode ser resumida em três palavras:
somente pela graça.
‘Inda que indigno foste escolhido, jamais vaciles porque eu te amei.
Quem dos meus braços pode arrancar-te? Seguro sempre te guardarei!127

Como dissemos (cf. seção 3.2), graça é favor imerecido de Deus. Ele nos
ama não por causa de nosso desempenho — o que fazemos ou deixamos de
fazer. Porque decidiu nos amar, Deus nos elegeu, adotou e pastoreia em Cristo.
O Senhor é o meu pastor; nada me faltará (Sl 23.1).
Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador; dei o
Egito por teu resgate e a Etiópia e Sebá, por ti (Is 43.3).

Para desfrutar desta segurança, é mister ter convicção de que se é eleito.

6.2.

Algumas evidências da eleição

Nós já mencionamos (seção 5.2) que o apóstolo Paulo tinha certeza de sua eleição, por isso afirmou aos crentes de Roma que os “vasos de misericórdia [...]
somos nós” (cf. Rm 9.23-24). Isso indica que podemos ter convicção de nossa
eleição. A Palavra de Deus fornece bases — tanto objetivas quanto subjetivas —
de averiguação e validação de nossa salvação.
Seguem algumas marcas distintivas dos que são predestinados para a vida.128

126 “CDT, cap. 1, artigo 6”. In: BEHR, p. 1976.
127 LONGSTAFF, W. D.; GINSBURG, S. L. “Hino 146, Segurança do Crente”. In: MARRA, op. cit.,
103-104.
128 Os textos bíblicos listados nesta seção prescrevem ou descrevem o cristão. Só pode ser cristão
quem é predestinado para a vida, ou seja, tais passagens descrevem o eleito em Cristo.
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6.2.1 O eleito responde ao chamado do evangelho bíblico
Primeira marca: O eleito responde ao chamado do evangelho bíblico. Este chamado é explicado no terceiro volume desta série. Por ora, compreendamos que
Deus chama aqueles que predestina para a salvação:
E aos que predestinou, a esses também chamou; e aos que chamou, a
esses também justificou; e aos que justificou, a esses também glorificou
(Rm 8.30).

Por meio deste chamado, os eleitos desfrutam da salvação historicamente.
[...] Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido,
esse vem a mim (Jo 6.45b).

Daí a afirmação de Agostinho: “[...] quando o Pai é ouvido interiormente,
tira o coração de pedra e dá um de carne. Eis como ele faz com os filhos da promessa e os vasos de misericórdia, que preparou para sua glória”.129
Paulo alude ao mesmo chamado, exortando os crentes ao testemunho consistente:
Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da
vocação a que fostes chamados (Ef 4.1).

Responder ao chamado equivale a crer salvificamente em Cristo. Os crentes em Jesus podem estar certos de sua eleição e salvação.
Em verdade, em verdade vos digo: Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da
morte para a vida (Jo 5.24).
Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós
outros que credes em o nome do Filho de Deus (1Jo 5.13).

Crer salvificamente é confiar em Cristo nos termos do evangelho revelado
na Bíblia — as boas novas de justificação pela graça mediante a fé somente, independentemente de obras ou méritos, senão os de Jesus Cristo.
Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a
sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é
Cristo, para justiça de todo aquele que crê (Rm 10.3-4).
Mas, ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho
que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele
que recebestes, seja anátema (Gl 1.8-9).

Quem tropeça nesse ponto, demonstra que não é escolhido para a salvação.
E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por
quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram
129 AGOSTINHO, De pread. Sanct. 8, 13 MSL 44, 970, apud CALVINO, João. A Instituição da Religião
Cristã. São Paulo: Editora UNESP, 2009, III.XXIV.1 [p. 419, Tomo II, Livros III e IV].
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na pedra de tropeço, como está escrito: Eis que ponho em Sião uma pedra
de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido (Rm 9.31-33).

Se você crê no evangelho bíblico, você é predestinado para a vida.
6.2.2. O eleito tem nova inclinação, testemunho do Espírito e confiança
O eleito é selado pelo Espírito Santo, e este o inclina para as coisas espirituais, ligadas à vida e paz. Além disso, o Espírito dá testemunho, no coração do eleito, de que
este foi adotado por Deus.
Nele [em Cristo], digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os
que de antemão esperamos em Cristo; em quem também vós, depois que
ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele
também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa; o qual é o
penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da
sua glória (Ef 1.11-14).
Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne; mas
os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito, para a vida e paz. Por isso,
o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de
Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem
agradar a Deus. Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se, de
fato, o Espírito de Deus habita em vós. E, se alguém não tem o Espírito de
Cristo, esse tal não é dele (Rm 8.5-9).
Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes, outra vez,
atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual
clamamos: Aba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que
somos filhos de Deus (Rm 8.14-16).

Isto equivale a confiança em Deus. O eleito sabe em quem crê e confia que
este lhe dará a salvação. Enquanto isso, aguarda a vinda do Senhor “permanecendo nele”, com oração sincera, cotidiana e vigilante.
E, por isso, estou sofrendo estas coisas; todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para
guardar o meu depósito até aquele Dia (2Tm 1.12).
Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim
de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião
oportuna (Hb 4.16).
Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo
sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo
véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de
Deus, aproximemo-nos, com sincero coração, em plena certeza de fé,
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tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água
pura (Hb 10.19-22).
Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor (Mt 24.42).
Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua
vinda (1Jo 2.28).

Se você é inclinado para o ser e as coisas de Deus e desfruta deste testemunho interno — possui esta convicção subjetiva de que Deus é seu Pai por meio
de Cristo, você é predestinado para a vida.
6.2.3. O eleito desfruta de paz com Deus, consigo e com os irmãos
O eleito experimenta a “paz do Senhor”, em três dimensões. Primeiro, paz com
Deus. Ao ser declarado justo por meio de Cristo (estudaremos isso na segunda
parte deste volume), o eleito deixa de ser inimigo — uma criatura oposta e sob
a ira divina — e é reconciliado com Deus.
Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso
Senhor Jesus Cristo (Rm 5.1).
Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por
ele salvos da ira. Porque, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados
com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida; e não apenas isto, mas também
nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de
quem recebemos, agora, a reconciliação (Rm 5.9-11).

Paz com Deus conduz à paz psicológica — o eleito frui o alívio do perdão
de seus pecados e libertação de suas culpas. Além disso, tem paz por saber que
Deus está com ele, suprindo todas as suas reais necessidades.
Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; não vo-la dou como a dá o mundo.
Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize (Jo 14.27).
Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice, e as minhas culpas não te são
ocultas (Sl 69.5).
Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso
e humilde de coração; e achareis descanso para a vossa alma. Porque o
meu jugo é suave, e o meu fardo é leve (Mt 11.28-30).
Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro, e de consciência boa, e de fé sem hipocrisia (1Tm 1.5).
Não andeis ansiosos de coisa alguma; em tudo, porém, sejam conhecidas,
diante de Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações
de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o
vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus (Fp 4.6-7).

Por fim, a paz com Deus encaminha o eleito para a paz com os irmãos. O
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predestinado para a vida sente prazer na comunhão dos crentes. Isso não quer
dizer que ele tem paz com todas as pessoas, o tempo todo, mas que ele é feito
“pacificador” e, sempre que possível, se esforça por manter a unidade e a paz.
Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho
todo o meu prazer (Sl 16.3).
Alegrei-me quando me disseram: Vamos à Casa do Senhor. [...] Por amor
dos meus irmãos e amigos, eu peço: Haja paz em ti! (Sl 122.1,8).
Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus
(Mt 5.9).
Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um,
como nós o somos; eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim (Jo 17.20-23).
Não torneis a ninguém mal por mal; esforçai-vos por fazer o bem perante
todos os homens; se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens (Rm 12.17-18).
Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes; afastai-vos deles,
porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio
ventre; e, com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos incautos.
Pois a vossa obediência é conhecida por todos; por isso, me alegro a vosso
respeito; e quero que sejais sábios para o bem e símplices para o mal. E o
Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco (Rm 16.17-20).

A mesma coisa é dita em outro lugar e com outras palavras: O eleito demonstra fé prática, amor abnegado e esperança firme, de modo que sua eleição é reconhecida por outras pessoas.
Damos, sempre, graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas
orações e, sem cessar, recordando-nos, diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa
esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados
de Deus, a vossa eleição (1Ts 1.2-4).

Se você desfruta de paz com Deus, consigo mesmo e com os irmãos (esta última, dentro de suas possibilidades, uma vez que não há como controlar como
outras pessoas o consideram ou reagem a você), e se as pessoas enxergam em
você uma fé operosa, amor abnegado e esperança firme, você é predestinado
para a vida.
6.2.4. O eleito é aperfeiçoado pela santificação
A Bíblia fala de pessoas que, apesar de religiosas, são escravas da iniquidade,
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e portanto, destinadas ao juízo. O propósito de predestinação é tornar o eleito
semelhante a Jesus Cristo (santo e irrepreensível). Como “utensílio para honra”,
o eleito se purifica e é feito útil para toda boa obra — ele caminha em santidade.
Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor! entrará no reino dos céus, mas
aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos, naquele
dia, hão de dizer-me: Senhor, Senhor! Porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu
nome não fizemos muitos milagres? Então, lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci [o oposto de Rm 8.29!]. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade (Mt 7.21-23).
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 (Rm 8.29).
Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos
santos e irrepreensíveis perante ele [...] (Ef 1.4).
[...] E mais: Aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata; há também de madeira e de barro. Alguns, para honra; outros, porém,
para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando
preparado para toda boa obra (2Tm 2.19b-21).

Isso não quer dizer que o eleito seja impecável. Ele tem consciência de que
é pecador e assume uma luta diária contra o pecado. Mesmo tropeçando ele
prossegue batalhando, usando a Palavra de Deus enquanto busca purificação
no sangue de Cristo. E continua assim até o fim (estudaremos a perseverança
dos santos no terceiro volume desta série).
Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e
mais até ser dia perfeito (Pv 4.18).
Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição; mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo
Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado; mas uma coisa
faço: Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as
que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus (Fp 3.12-14).
Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os
pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia,
alguém pecar, temos Advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo; e ele é
a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios,
mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido
por isto: Se guardamos os seus mandamentos (1Jo 1.9—2.3)
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Eles, pois, o venceram [ao dragão] por causa do sangue do Cordeiro e por
causa da palavra do testemunho que deram e, mesmo em face da morte,
não amaram a própria vida (Ap 12.11).

Se você tem sido moldado por Deus, tornando-se mais parecido com Jesus
Cristo, em um processo de santificação, você é predestinado para a vida.
6.2.5. O eleito é comprometido com boas obras e a missão
Por último, como agente pactual, aquele que é predestinado para a vida serve
ao Senhor no mundo com boas obras e proclamação do evangelho. Se de um
lado dizemos que Abraão foi um escolhido (seção 3.2), enfatizamos que foi assim para ele “ser uma bênção”. Tanto o cristão quanto a Igreja, são estabelecidos como representantes de Deus na cultura.
[...] Sê tu uma bênção! (Gn 12.2b).
Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as
vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus (Mt 5.13-16).
Não fostes vós que me escolhestes a mim; pelo contrário, eu vos escolhi a
vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça; a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo
conceda (Jo 15.16).
O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade
e purificar, para si mesmo, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas
obras (Tt 2.14).
Vós, porém, sois raça eleita, [...] a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz (1Pe 2.9).

É por isso que, na mesma seção em que menciona a doutrina da dupla predestinação (Rm 9.1—11.36), Paulo revela paixão pela conversão de seus compatriotas e esclarece que a aplicação da salvação na História exige o envio de
pregadores do evangelho. Trocando em miúdos, o decreto da eleição não anula
o dever da evangelização.
Tenho grande tristeza e incessante dor no coração; porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus
compatriotas, segundo a carne (Rm 9.2-3).
Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque: Todo aquele
que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele
em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E
como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem
enviados? Como está escrito: Quão formosos são os pés dos que anunciam
coisas boas! Mas nem todos obedeceram ao evangelho; pois Isaías diz:
Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E, assim, a fé vem pela pregação, e a pregação, pela palavra de Cristo (Rm 10.12-17).
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Como afirmam os CDT:
Capítulos 3 e 4. Artigo 17 — o uso dos meios. A todo-poderosa operação de
Deus pela qual ele produz e sustenta nossa vida natural não exclui, mas requer o uso de meios pelos quais ele quis exercer seu poder, de acordo com
sua infinita sabedoria e bondade. Da mesma maneira, a mencionada operação sobrenatural de Deus, pela qual ele nos regenera, de modo nenhum
exclui ou anula o uso do evangelho, que o mui sábio Deus ordenou para ser
a semente da regeneração e o alimento da alma. [...].130

Se você responde ao evangelho se comprometendo com os mandatos pactuais e sendo uma testemunha do evangelho de Jesus Cristo, você é predestinado para a vida.

E daí?
A doutrina da eleição conforta a alma com segurança de salvação, e os eleitos
em Cristo não se tornam passivos ou desleixados no cultivo da comunhão diária
com Deus, santificação ou trabalho para Deus e o próximo no mundo. Pelo contrário, sempre que este ensino é biblicamente enfatizado, a Igreja vive tempos
de consagração, serviço e santidade prática, sem legalismo.
À luz destas evidências, você pode afirmar que é predestinado para a vida?

130 “CDT, capítulos 3-4, artigo 17”. In: BEHR, p. 1985.
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2ª Parte
O que Cristo realizou

7. Expiação, redenção e graça

A

lister McGrath conta sobre uma pintura produzida no século 17, por sir Peter Paul Rubens, que retrata a adoração dos magos, vandalizada por intrusos
em 1974. “Grandes multidões foram ver com tristeza a obra-prima danificada.
No entanto, logo depois, um visitante lembrou-se de que um aviso apareceu,
onde se lia ‘Cremos que essa obra-prima possa ser restaurada’”.131 E prossegue:
“A restauração é um tema central da doutrina cristã da expiação e uma ideia
que está enraizada no NT. A obra-prima de Deus, o ponto alto de sua criação,
foi machucada e danificada. [...] Porém, apesar de sermos quebrados, podemos
ser consertados”.132
Este “conserto” é possibilitado pela obra de Cristo na cruz, denominada expiação. Foi pensando nisso, que H. M. Wright escreveu:
Foi na cruz, foi na cruz que um dia eu vi
Meu pecado castigado em Jesus!
Foi ali, pela fé, que meus olhos abri
E agora me alegro em sua luz!133

7.1.

A centralidade e a necessidade da expiação

Para Morris, “o que Cristo fez na cruz tornou-se [...] o cerne da fé cristã. A expiação foi e é essencial ao Cristianismo, constituindo-se em nada menos do
que sua principal doutrina”.134 Letham afirma que “a morte expiatória de Cristo
encontra-se no cerne de sua obra como sacerdote”.135
A ortodoxia de Dort abordou a expiação como terceiro ponto da doutrina
da salvação, logo atrás da total depravação e uma escolha incondicional. Se o
homem caiu, e Deus decidiu amar e salvar, Cristo precisa remir os que serão
salvos. As condições do pacto das obras são claras: o pecado requer retribuição;
o homem morreria ao comer do fruto proibido. Por afrontar a santidade de
Deus, o pecado demanda castigo e reparação, ou seja, o pecador é réu condenado à morte, pelo tribunal divino. O fato de herdarmos a culpa do pecado de
Adão, bem como a nossa prática pessoal do pecado, nos coloca em dívida para
com Deus criador.
E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda árvore do jardim comerás li131 MCGRATH, Alister. Senhor e Salvador: Jesus de Nazaré. São Paulo: Cultura Cristã, 2017, p. 73.
(Cristianismo Para Todos).
132 MCGRATH, op. cit., p. 73-74.
133 WRIGHT, H. M. “Hino 334 A Conversão”. In: MARRA, op. cit., p. 262.
134 MORRIS, L. L. “Expiação”. In: FERGUSON, op. cit., p. 417.
135 LETHAM, Robert. A Obra de Cristo. São Paulo: Cultura Cristã, 2007, p. 123. (Série Teologia Cristã).
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vremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás;
porque, no dia em que dela comeres, certamente morrerás (Gn 2.16-17).
Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo.
E todo o povo dirá: Amém (Dt 27.26)!
Eis que todas as almas são minhas; como a alma do pai, também a alma do
filho é minha; a alma que pecar, essa morrerá (Ez 18.4).
Porque o salário do pecado é a morte (Rm 6.23).

Letham nos lembra de que “essa não é uma mensagem popular e tem havido muitas tentativas de esquivar-se da mesma. Todo o conceito de justiça retributiva é inaceitável no mundo ocidental. Em nossa leis criminais, temos enfatizado a dissuasão ou reforma do ofensor”.136 A Bíblia é clara em revelar que
o pecado — com suas consequências de separação (entre Deus e o homem),
condenação e morte — exige a expiação.

7.2.

Conceitos de expiação e redenção

No AT, “expiação” (kippur) tem relação com “cobrir”, “reconciliar”, “satisfazer”
e “fazer correções”.137 O substantivo próximo, kōper, corresponde a “resgate; dádiva para obter favor” e liga-se a kappōret, “propiciatório, local de expiação”.138
Os sacrifícios de expiação constam nos cultos do tabernáculo e do templo.
Sete dias farás expiação pelo altar e o consagrarás; e o altar será santíssimo; tudo o que o tocar será santo (Êx 29.37).
Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça
parte de um siclo para o serviço da casa do nosso Deus, e para os pães da
proposição, e para a contínua oferta de manjares, e para o contínuo holocausto dos sábados e das Festas da Lua Nova, e para as festas fixas, e para
as coisas sagradas, e para as ofertas pelo pecado, e para fazer expiação por
Israel, e para toda a obra da casa do nosso Deus (Ne 10.32-33).

No NT, a palavra expiação (atonement, em inglês) aparece em Romanos
5.11, na versão King James (traduzindo katallagēn; “reconciliação”). O vocábulo
foi criado por William Tyndale, em sua tradução da Bíblia do século 16, “para
expressar o estado de ‘reparo’ — isso é, reconciliação — entre Deus e a humanidade como resultado da morte de Jesus de Nazaré”.139 A partir de então, “os benefícios ganhados por Cristo na cruz e na ressurreição podiam ser resumidos
na frase ‘a expiação’”.140
Stricto sensu, expiação é “o ato pelo qual Deus restaura o relacionamento
de harmonia e unidade entre ele e os seres humanos”.141 De acordo com Packer, “expiação significa consertar, apagar a ofensa e dar satisfação por erros
136 LETHAM, 2007, loc. cit.
137 AVERBECK, Richard E. Kpr. In: VAN GEMEREN, 2011b, p. 689, #4105.
138 LAIRD HARRIS, R. “Kāpar”. In: LAIRD HARRIS; ARCHER JR.; WALTKE, op. cit., p. 743-744.
139 MCGRATH, op. cit., p. 77.
140 Ibid., p. 78.
141 YOUNGBLOOD, Ronald F. (Org.). Dicionário Ilustrado da Bíblia. São Paulo: Vida Nova, 2004, p. 535.
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cometidos, reconciliando assim as pessoas separadas e restaurando entre elas
a relação rompida”.142 Expiação é o pagamento exigido pelo pecado, uma “satisfação ou substituição penal”,143 ou como resume Letham, “a remoção da culpa
do pecado”.144
A fim de garantir o pacto da criação, Deus estabeleceu um pacto de redenção (cf. seção 3.1). O vínculo entre redenção e expiação é estreito ao ponto de
Murray sugerir que “a realização da redenção preocupa-se com [...] a expiação”.145 Redenção é o “livramento de algum mal através do pagamento de um
preço”.146 Sendo assim, tem a ver com o ato de Deus, pelo sangue de Cristo, nos
resgatar da maldição da lei e nos assegurar o perdão dos pecados e a vida eterna. No AT, o verbo gā’al tem o sentido de “remir, libertar, resgatar, vingar, agir
como parente”.147 No NT, exagorazō, “redimir” e lutroō, “resgatar”, comunicam
as ideias de “comprar para fora”, ou “libertar contra recibo de resgate”.148 Outro
termo relevante, aphesis, “remissão”, comunica as ideias de “soltura, liberação”
e “libertação”.149

7.3.

Expiação com sangue no propiciatório

O sangue simboliza a vida, por isso a expiação do pecado requer o derramamento de sangue, ou seja, o sacrifício de uma vida.
Porque a vida da carne está no sangue. Eu vo-lo tenho dado sobre o altar,
para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida (Lv 17.11).

Nos tempos do AT, o perdão de pecados era obtido quando o pecador entregava ao sacerdote um animal que era morto em seu lugar. O raciocínio por trás
dos sacrifícios é simples: o ser humano só pode ser perdoado e reaproximado
do Criador, se um substituto assumir a penalidade devida por seus pecados. O
substituto assume a maldição do pacto, no lugar do pecador.
Como sua oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, trará ele ao Senhor, do gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrita como oferta pelo pecado; assim, o sacerdote, por ele, fará expiação do seu pecado (Lv 5.6).

O sangue da oferta era colocado sobre o propiciatório, no santo dos santos,
o lugar mais reservado do tabernáculo. Dentro da arca ficavam as tábuas da
lei de Moisés. Era sobre o propiciatório (a tampa da arca) que se manifestava a
presença gloriosa de Deus.
142 PACKER, J. I. Teologia Concisa. 3ª ed. São Paulo: Cultura Cristã, 2014, p. 123.
143 BERKHOF, op. cit., p. 343.
144 LETHAM, 2007, p. 137.
145 MURRAY, John. Redenção Consumada e Aplicada. São Paulo: Cultura Cristã, 1993, p. 11.
146 MORRIS, Leon. “Redenção”. In: DOUGLAS, J. D. O Novo Dicionário da Bíblia. reimp. 1986. São
Paulo: Vida Nova, 1962, v. 2, p. 1372.
147 VINE, W. E.; UNGER, Merril F.; WHITE JR., William. Dicionário Vine. 7ª ed. Rio de Janeiro: Casa
Publicadoras das Assembleias de Deus, 2006, p. 259.
148 VINE; UNGER; WHITE JR., op. cit., p. 931.
149 Ibid., p. 939.
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Ali, virei a ti e, de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que
estão sobre a arca do Testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu
te ordenar para os filhos de Israel (Êx 25.22).
Tomará do sangue do novilho e, com o dedo, o aspergirá sobre a frente do
propiciatório; e, diante do propiciatório, aspergirá sete vezes do sangue,
com o dedo. Depois, imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para
o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu; e fará com o seu sangue
como fez com o sangue do novilho; aspergi-lo-á no propiciatório e também
diante dele. Assim, fará expiação pelo santuário por causa das impurezas
dos filhos de Israel, e das suas transgressões, e de todos os seus pecados.
Da mesma sorte, fará pela tenda da congregação, que está com eles no
meio das suas impurezas (Lv 16.14-16).

Eis os detalhes do ritual de expiação, no propiciatório:
•
•
•

Deus vinha por sobre a arca da aliança e enxergava as tábuas da lei, que
havia sido quebrada pelo pecador (e isso provocava sua ira).
Em seguida, contemplando o sangue aspergido sobre o propiciatório,
Deus considerava que a culpa do pecador estava expiada, ou seja, remida, paga.
Deus se tornava propício ao pecador, ou seja, perdoava o pecado com
base no sangue aspergido sobre o propiciatório.

Mackintosh nos ajuda a compreender isso, como segue:
[Deus] tomou o seu lugar sobre o propiciatório, onde o sangue da expiação,
e não “o povo obstinado” de Israel, se apresentava à sua vista e satisfazia às
exigências de sua natureza [...]. Deus é santo, seja qual for o lugar de onde
fala. É santo no Monte Sinai e santo no propiciatório; porém, no primeiro
caso a sua santidade estava ligada a “um fogo consumidor”, enquanto que
no segundo estava ligada com paciente graça.150

Ainda que a figura de um animal sendo morto em um ritual religioso soe estranha e cruel, entendamos que a morte impetrada no ato da expiação tem por
finalidade última redimir e reconciliar. Na expiação — de modo incompreensível e inaceitável para alguns — Deus realiza seu intento de salvar o pecador
somente pela graça.

E daí?
Deus providencia expiação. Uma declaração simples, mas preciosa! A profundidade e odiosidade de nosso pecado não são maiores do que o amor de Deus,
nem mais poderosos do que a provisão dele, para expiar e redimir o seu povo.
Agradeçamos a ele por isso, com coração sincero.

150 MACKINTOSH, C. H. Estudos Sobre o Livro de Levítico. Lisboa: Depósitos de Literatura Cristã,
[197-?], p. 156, apud, SANTOS, Jonathan F. dos. O Culto no Antigo Testamento: Sua Relevância
Para os Cristãos. São Paulo: Vida Nova, 1986, p. 132.
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8. Cristo é sacrifício e mediador

E

m 1977, um garoto de 13 anos caiu num fosso de ariranhas, no zoológico de
Brasília. Passava por perto Sílvio Delmar Hollenbach, um sargento do Exército, que pulou no fosso e retirou o adolescente. Os animais, agitados porque
haviam tido filhotes atacaram o militar, que não resistiu aos ferimentos, morrendo no hospital.
Por sua coragem ele ganhou do Exército a “Medalha do Pacificador com
Palma” e foi homenageado pelo povo de Brasília, que deu o seu nome ao zoológico da cidade. O presidente da República o promoveu, por bravura, ao posto de
segundo tenente, mesmo depois da morte.151
Sacrificar-se a fim de salvar outra pessoa é um ato heroico. Jesus Cristo, por
sua vez, é muito mais do que um herói. O derramamento de seu sangue na cruz
foi muito mais do que a consequência de sua dedicação aos homens. Ele verteu
o seu sangue para satisfazer plenamente a justiça de Deus.

8.1.

Cristo redime como sacrifício vicário, definitivo e eficaz

Os sacrifícios de animais do AT eram um anúncio e uma preparação. O sangue
dos animais só era aceito por Deus, porque prefigurava o definitivo e eficaz sacrifício de Cristo.
O Breve Catecismo de Westminster (BCW), discorre sobre isso:
Pergunta 21. Quem é o Redentor dos eleitos de Deus? O único Redentor
dos eleitos de Deus é o Senhor Jesus Cristo,[1] que, sendo o eterno Filho de
Deus, se fez homem,[2] e assim foi e continua a ser Deus e homem em duas
naturezas distintas, e uma só pessoa, para sempre.[3] Referências bíblicas:
[1]
1Tm 2.5; [2]Jo 1.14; [3]Rm 9.5; Cl 2.9; Hb 13.8.152

8.1.1.

O sacrifício vicário

O pacto da redenção exigiu a entrega de Cristo como sacrifício vicário, ou seja,
substitutivo. Vicário quer dizer “que faz as vezes de”, “que substitui” outrem.153
O sacrifício de Cristo é denominado vicário porque Jesus nos substituiu na cruz.
Ele recebeu o castigo que — de acordo com o pacto das obras — cabia a nós e,
portanto, satisfez plenamente as exigências da justiça divina.
Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas
151 EXÉRCITO BRASILEIRO. Você Sabia? Disponível em: <http://www.exercito.gov.br/Recrutinha/2002/25ago/25ago8.htm>. Acesso em: 28 ago. 2007.
152 ASSEMBLEIA DE WESTMINSTER. “Breve Catecismo de Westminster (BCW)”. In: BEHR, pergunta 21, p. 2022.
153 Vicário. In: FERREIRA, 2009a.
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iniquidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados (Is 53.5).
No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo! (Jo 1.29).
No qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça (Ef 1.7).
Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio
sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma
novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno,
a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo! (Hb 9.12-14).
Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue;
e, sem derramamento de sangue, não há remissão (Hb 9.22).
E, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo,
depois disto, o juízo, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez
para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem
pecado, aos que o aguardam para a salvação (Hebreus 9.27-28).
Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados
(Hb 10.4).

Como afirma Hodge:
A obra de Cristo teve a natureza de satisfação, porque enfrentou e respondeu a todos os requerimentos da lei e da justiça de Deus contra o pecador.
A lei já não condena o pecador que crê em Cristo. Mas aqueles a quem a
lei infinitamente santa e estrita de Deus não condena têm direito à comunhão e ao favor divinos. Portanto, a obra de Cristo não foi mero substituto
para a execução da lei, que Deus em sua soberana misericórdia considera
adequado aceitar em lugar do que o pecador era obrigado a dar. Tinha um
valor inerente que a tornava uma satisfação perfeita, de modo que a justiça
não tem mais exigências. Não se lhe pode exigir, com justiça, nenhum castigo adicional por aquele delito.154

E ainda, de acordo com Calvino:
Desse modo, sob a lei, a imagem dele [do Redentor] foi representada em
sacrifícios, para que os fiéis nutrissem a esperança de que Deus lhes haveria de ser propício, após ser reconciliado por intermédio da expiação dos
pecados.155

154 HODGE, Charles. Teologia Sistemática. São Paulo: Hagnos, 2001, p. 844.
155 CALVINO, João. As Institutas: Edição Clássica. 2ª ed. São Paulo: Cultura Cristã, 2006, II.XII.4.
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8.1.2.

O sacrifício perfeito que revela a justiça e a misericórdia de Deus

O sangue de Jesus é “precioso [...], como de cordeiro sem defeito e sem mácula”
(1Pe 1.9). Isso remete à exigência da lei do AT: O cordeiro da Páscoa deve ser
perfeito e adulto, “sem defeito, macho de um ano” (Êx 12.5). Jesus Cristo redime o pecador ofertando sua vida perfeita. Se o primeiro Adão se fez imperfeito
pelo pecado, Jesus, “último Adão”, garante vida por sua obediência. De fato, o
crente é “coberto”salvificamente pelo sangue (que lhe garante perdão) e pela
justiça de Jesus (a ele imputada por fé).
Se, pela ofensa de um só, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e
o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre
muitos (Rm 5.15).
Pois assim está escrito: O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O
último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural; depois, o espiritual (1Co 15.45-46).
Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado
para justiça (Rm 4.3).
Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus,
sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito: Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor (1Co 1.30-31).

Sendo assim, na cruz Deus perdoa os pecados e, ao mesmo tempo, demonstra sua justiça contra eles. No sacrifício expiatório de Cristo, Deus santo castiga
o pecador — representado por seu Filho crucificado — e simultaneamente abre
a porta de comunhão para os que aceitam seu perdão, confiados na pessoa e
obra de Cristo (cf. seção 9.2). Nós lemos sobre isso na Confissão Belga (CB):
Artigo 20. A justiça e a misericórdia de Deus em Cristo. Cremos que
Deus, perfeitamente misericordioso e justo, enviou seu Filho para assumir
a natureza humana em que foi cometida a desobediência.[1] Nessa natureza, ele satisfez a Deus, suportando o castigo pelos pecados, por meio de
seu mui amargo sofrimento e morte.[2]
Assim, Deus provou sua justiça sobre seu Filho, quando colocou sobre
ele nossos pecados[3] e derramou sua bondade e misericórdia sobre nós,
culpados e dignos da condenação. Por amor perfeito, ele entregou seu Filho à morte por nós e o ressuscitou para nossa justificação,[4] a fim de que
por ele tivéssemos a imortalidade e a vida eterna. [Referências bíblicas:]
[1]
Rm 8.3. [2]Hb 2.14. [3]Rm 3.25-26; 8.32. [4]Rm 4.25.156

É o que consta nas Escrituras, como segue:
Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia; nele, copiosa
redenção (Sl 130.7).
Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a
156 DE BRÈS, Guido. “Confissão Belga (CB)”. In: BEHR, artigo 20, p. 1945.
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quem Deus propôs, no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para
manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes
os pecados anteriormente cometidos; tendo em vista a manifestação da
sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador
daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância? Foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não; pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos,
pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras
da lei (Rm 3.23-28).
Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição
em nosso lugar (porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro (Gl 3.13).

Esta doutrina ecoa na adoração do poeta:
Sê propício aos condenados a lutar na escuridão
Deste abismo de pecados, sob a dor da maldição!
O teu sangue foi vertido, expiraste, ó meu Jesus!
E ficou por ti cumprido meu resgate sobre a cruz.157

Destarte, a palavra de Jesus, na cruz, atesta o término da obra da expiação.
Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado! E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito (Jo 19.30).

Tais verdades confortam ao coração, como nos informa o Catecismo de Heidelberg (CH):
Pergunta 1. Qual é o seu único conforto na vida e na morte? O meu único
conforto é que — corpo e alma, na vida e na morte[1] — não pertenço a mim
mesmo,[2] mas ao meu fiel Salvador, Jesus Cristo,[3] que, ao preço do seu
próprio sangue, pagou[4] totalmente por todos os meus pecados e me libertou completamente do domínio do pecado.[5] Ele me protege tão bem[6] que,
contra a vontade de meu Pai do céu, não perderei nem um fio de cabelo.
[7]
Na verdade, tudo coopera para o meu bem e o seu propósito é para a minha salvação.[8] Portanto, pelo seu Espírito Santo ele também me garante a
vida eterna[9] e me torna disposto a viver para ele daqui em diante, de todo
o coração.[10] [Referências bíblicas:] [1]Rm 14.8; 1Ts 5.9-10. [2]1Co 6.19-20.
[3]
1Co 3.23; Tt 2.14. [4] 1Pe 1.18-19; 1Jo 1.7; 2.2,12. [5]Jo 8.34-36;Hb 2.14-15; 1Jo
3.8. [6]Jo 6.39; 10.27-30; 2Ts 3.3; 1Pe 1.5. [7] Mt 10.29-30; Lc 21.18. [8]Rm 8.28.
[9]
Rm 8.16; 2Co 1.22; 5.5; Ef 1.13-14. [10]Rm 8.14; 1Jo 3.3.158

Resumindo, esse sacrifício é definitivo, quer dizer, não precisa ser repetido,
assim como torna desnecessário e até blasfemo, qualquer outro sacrifício para
a salvação, e eficaz, no sentido de efetivar tudo o que é proposto no pacto da
redenção.
157 NEVES, A. J. Santos. “Hino 268, Redenção”. In: MARRA, op. cit., p. 207.
158 URSINUS, Zacarias; OLEVIANUS, Caspar. “Catecismo de Heidelberg (CH)”. In: BEHR, pergunta
1, p. 1955.
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8.2.

Cristo redime como mediador (profeta, sacerdote e rei)

Um fiador garante o pagamento de uma dívida, no caso da impossibilidade de
quitação por parte do devedor. Um mediador liga duas partes antes separadas.
Na redenção, Cristo é mediador e fiador. Como mediador, ele une os crentes a Deus. Como fiador, como vimos, ele garante o pagamento do preço por
seus pecados.
Porquanto há um só Deus e um só Mediador entre Deus e os homens,
Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos: testemunho que se deve prestar em tempos oportunos (1Tm 2.5-6).

A Confissão de Fé de Westminster (CFW) menciona esta doutrina.
O Senhor Jesus, em sua natureza humana unida à divina, foi santificado
e sem medida ungido com o Espírito Santo,[15] tendo em si todos os tesouros da sabedoria e da ciência.[16] Aprouve ao Pai que nele habitasse toda a
plenitude,[17] a fim de que, sendo santo, inocente, incontaminado e cheio
de graça e verdade, estivesse perfeitamente preparado para exercer o ofício de Mediador e Fiador.[18] Este ofício ele não tomou para si, mas para
ele foi chamado pelo Pai,[19] que lhe pôs nas mãos todo o poder e todo o
juízo, e lhe ordenou que os exercesse.[20] Referências bíblicas: [15]Sl 45.5;
Jo 3.34; Hb 1.8-9; [16]Cl 2.3; [17]Cl 1.9; [18]Hb 7.26; Jo 1.14; At 10.38; Hb 12.24;
[19]
Hb 5.4-5; [20]Jo 5.22,27; Mt 28.18.159

Jesus leva a efeito sua mediação como Profeta, Sacerdote e Rei. Como Profeta, ele revela a vontade de Deus para a salvação daqueles que nele creem e
traz a derradeira palavra do evangelho. Como Sacerdote, ele intercede por seu
povo e oferece o sacrifício exigido pelos pecados. Como Rei, ele governa, supre,
cuida e protege seus súditos. Eis o que Calvino afirma sobre isso:
Portanto, para que a fé ache em Cristo sólida matéria de salvação, e assim
nele descanse, deve-se estabelecer este princípio, a saber: Que o ofício que
lhe foi outorgado pelo Pai consta de três partes. Ora, ele foi dado não apenas como Profeta, mas também como Rei, e ainda como Sacerdote.160

E a CFW ratifica:
Aprouve a Deus, em seu eterno propósito, escolher e ordenar o Senhor
Jesus, seu Filho Unigênito, para ser o Mediador entre Deus e o homem,[1]
Profeta,[2] Sacerdote[3] e Rei,[4] o Cabeça e Salvador de sua Igreja,[5] o Herdeiro de todas as coisas[6] e o Juiz do mundo;[7] deu-lhe, desde toda a eternidade, um povo para ser sua semente[8] e para, no tempo devido, ser por
ele remido, chamado, justificado, santificado e glorificado.[9] Referências
bíblicas: [1]Is 42.1; 1Pe 1.19-20; 1Tm 2.5; Jo 3.16; [2]Dt 18.15; At 3.20-22;

159 ASSEMBLEIA DE WESTMINSTER. “Confissão de Fé de Westminster (CFW)”. In: BEHR, VIII.III,
p. 2000.
160 CALVINO, As Institutas, II.XV.1.
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Hb 5.5-6; [4]Is 9.6-7; Lc 1.33; [5]Ef 5.23. [6]Hb 1.2; [7]At 17.31;2Co 5.10;
[8]
Jo 17.6; Ef 1.4; [9]1Tm 2.5-6; 1Co 1.30; Rm 8.30.161
[3]

Vejamos o que consta nas Escrituras:
O Senhor, teu Deus, te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos,
semelhante a mim; a ele ouvirás (Dt 18.15).
Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que
penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão (Hb 4.14).
Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor
dos senhores e o Rei dos reis; vencerão também os chamados, eleitos e
fiéis que se acham com ele (Ap 17.14).

E daí?
Cristo é o Redentor dos eleitos de Deus! Podemos adorá-lo com exultação:
Exultai! Exultai! Vinde todos louvar
A Jesus, Salvador, a Jesus, Redentor!
A Deus demos glória, porquanto do céu
Seu Filho bendito por nós todos deu!162

161 “CFW, VIII.I”. In: BEHR, p. 1999.
162 CROSBY, F. J.; JONES, J. “Hino 42, O Grande Amor de Deus”. In: MARRA, op. cit., p. 39.
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9. Teorias da expiação

O

AT apresenta a expiação por meio de tipos.163 O NT registra e explica o sacrifício de Cristo. A organização destas explicações em diferentes contextos,
origina as teorias da expiação.
O problema com o vocábulo “teoria” é a possibilidade de considerar as teorias da expiação como abstrações ou proposições meramente especulativas,
quando o melhor é enxergá-las como ângulos ou facetas de uma pedra preciosa. Cada faceta capta a luz e expressa beleza de determinada maneira.164 Tendo
em vista a queda e a finitude de nossa compreensão, cada teoria possui seu limite e possibilidades de deturpação. Neste estudo, abordaremos as teorias em
si. No capítulo seguinte, olharemos para algumas corrupções e entendimentos
equivocados da pessoa e obra de Cristo.

9.1.

Utilidade e limitação das teorias

As teorias são úteis porque sintetizam verdades bíblicas sobre a expiação. Elas
nos ajudam a compreender que a expiação assegura a salvação,165 efetivando a
vitória de Jesus (cumprindo Gn 3.15), nos colocando sob o pastoreio de Deus (comunhão), propiciando resgate (libertação) e perdão dos pecados e, em tudo isso,
demonstrando o amor divino por nós (figura 02).166
Entendamos, porém, uma limitação das teorias: Conhecê-las não é fundamental para a salvação. Como bem explica Bavinck:
O poder da morte de Cristo é independente da interpretação mais ou menos clara que podemos ter desse poder. Ele também é desfrutado por aqueles que têm apenas um conhecimento muito pequeno da doutrina da verdade. Na verdade, não é a doutrina sobre a morte de Cristo, mas a própria
morte que expia nossos pecados e dá paz à nossa consciência. No entanto,
algum conhecimento da importância e do valor dessa morte é sempre necessário para distingui-la da de outras pessoas — a dos mártires e heróis —
e associar nossa salvação a essa morte.167
163 Biblicamente, um “tipo” é, literalmente, um “modelo” (cf. 1Pe 5.3). Em Teologia, um tipo é um
apontamento do AT para a pessoa, obra e reino de Jesus Cristo, no NT. Joel Beek e Paul Smalley
esclarecem que a “tipologia discerne como Deus soberanamente orientou pessoas, eventos e
instituições de acordo com os grandes temas por toda a extensão da Bíblia, como prenúncio
da pessoa, obra e reino de seu Filho (Rm 5.14)” (BEEKE, Joel R.; SMALLEY, Paul M. Teologia
Sistemática Reformada; Volume 1. São Paulo: Cultura Cristã, 2020, p. 148-149).
164 Bavinck considera as teorias como “dimensões da morte de Cristo” (BAVINCK, Herman. Dogmática Reformada: O Pecado e a Salvação em Cristo. São Paulo: Cultura Cristã, 2012, v. 3, p. 386-391).
165 MCGRATH, op. cit., p. 74
166 Ibid., p. 75-93.
167 BAVINCK, 2012, p. 386.
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Figura 02: Diferentes aspectos ou aplicações da expiação.

Exemplificando, o ladrão na cruz foi salvo, mesmo sem saber dissertar sobre as teorias da expiação. Bastou para ele demonstrar respeito a Deus e reconhecer em Jesus um crucificado inocente e o Rei que “viria” para estabelecer
um reino (Lc 23.43). A menção do “reino”, nesta fala, é cheia de acepções. “O
reino inclui dentro de si o amor do Pai, o perdão dos pecados, justiça e vida
eterna e Jesus, na qualidade de Messias, atribui a si mesmo o poder de conceder todos esses benefícios aos seus discípulos”.168
Mesmo não sendo absolutamente necessárias para a salvação, as teorias
nos ajudam ao sugerir sentidos e aplicações da expiação. Uma coisa é conhecer
um fato; outra é interpretá-lo (discernir seu significado). Pensemos, por exemplo, na declaração de Paulo aos cristãos coríntios:
Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi: que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras (1Co 15.3).

A declaração “Cristo morreu” é histórica (apresenta um dado comprovável).
O complemento “pelos nossos pecados” é teológico (explica a finalidade e significado da morte de Jesus; cf. figura 03).
Dado histórico (fato)

Cristo morreu | pelos nossos pecados, segundo as Escrituras
Dado teológico (signiﬁcado)

Figura 03: Aspectos histórico e teológico da morte de Jesus Cristo, em 1Coríntios 15.3.

O NT apresenta tanto os fatos sobre a vida, morte e ressurreição de Jesus,
quanto as teorias, quer dizer, os significados. Aqui, concordamos com Berkhof:
168 Ibid., p. 387.
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A Sagrada Escritura não nos relata o fato simples da morte de Cristo para
então basear a interpretação e avaliação dela no critério de cada um, mas,
de todos os ângulos, apresenta o fato à luz da Palavra. Como acontece em
outras partes da Escritura, a palavra e o fato, aqui, estão muito estreitamente entrelaçados. Cristo é um sacerdote, mas também é um profeta.
Ele explicou sua própria pessoa e obra. Em seu ensino e, mais tarde, por
meio da boca de seus apóstolos, ele mesmo interpretou seu sofrimento e
morte e a teologia cristã está presa a essa palavra. Há não muitas teorias —
moral, governamental, mística, privada e pública orientada pela lei — que
são estruturadas na teologia na forma de hipótese e como uma tentativa
de explicar os fatos e fenômenos e, como diferentes tentativas de solução,
todas têm igual direito de existir. A questão é o que, em todas essas ideias,
concorda com a Escritura e o que a própria Escritura ensina a respeito da
importância e do poder da morte de Cristo.169

Sendo assim, as teorias podem ser úteis para atender a demanda da diversidade (exposições distintas da expiação, produzidas em contextos específicos).
Canonicamente, esta necessidade é atendida com o NT (Evangelho Quádruplo,
Atos, epístolas e Apocalipse). Teologicamente, a Igreja ensina diferentes ângulos da expiação para suprir a carência do ser humano de conhecer a salvação e
desfrutar dela.170
Por fim, as teorias da expiação podem ser úteis — de um modo enigmático
e gracioso — à evangelização. E aqui surge o enigma: O dado histórico pode
ser apreendido pelos inconversos, mas o teológico não. Somente os alcançados
pelo evangelho recebem graça para compreender e acolher a finalidade salvífica da expiação. Já falamos sobre isso quando citamos 1Coríntios 1.18 (seção
3.3), mas esta verdade reaparece nos versículos seguintes, do mesmo capítulo
da Escritura.
Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria; mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus,
loucura para os gentios (1Co 1.21-23).

O apóstolo prossegue ensinando que os benefícios da expiação não são desfrutados por todos — o entendimento da salvação é vedado ao homem natural.
Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque
lhe são loucura; e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor,
que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo (1Co 2.14-16).
169 Ibid., loc. cit.
170 Bavinck (ibid., p. 386) menciona aqueles que entendem esta diversidade como boa, pois “torna
possível um cristianismo no qual todos concordamos, embora em suas perspectivas e interpretações dele, exista grande divergência”. No entanto, ele não ratifica inteiramente este posicionamento (ibid., p. 386-389).
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Nos termos da graça, a salvação é um ato de nova criação. Assim como
Deus falou e houve luz (em Gn 1.3), hoje ele fala pelo evangelho e resplandece
no coração (cf. 2Co 4.6; 5.17, citados no fim da seção 4.3). Como explicações bíblicas da expiação, as teorias podem auxiliar na evangelização, quando usadas
para apresentar o significado da obra de Jesus, enquanto se suplica ao Espírito
Santo que aplique a verdade nos corações dos ouvintes.
Nisso reside um aspecto “louco” da pregação. Apresentar as verdades da
Palavra a quem não pode compreendê-las ou aceitá-las por si mesmo. E fazer
isso certo de que esta mesma Palavra — incompreensível ao homem natural —
é o meio estabelecido por Deus para alcançá-lo, ou seja, a evangelização é um
ato de obediência e fé que espera um milagre (nesse caso, o novo nascimento;
cf. seção 6.2.5).

9.2.

A quantidade de teorias da expiação

A quantidade de teorias muda dependendo da maneira como cada teólogo organiza o assunto. Bavinck e McGrath mencionam cinco teorias. Horton, seis e
Berkhof, sete ou oito (cf. tabela 02).
Teoria

Proponentes

Ideias principais

1. Recapitulação

Irineu (130–202) e
Teologia do Oriente

A vida e a morte de Cristo desfazem a transgressão
coletiva da humanidade, substituindo a representação de Adão. [...] A imortalidade é o dom supremo da obra salvífica de Cristo.

Fontes: Berkhof ([1 — teorias da Igreja Primitiva - 1.2] teoria da recapitulação;
segundo Mackintosh, esta era a teoria esotérica da Igreja Primitiva); Horton [1].
Orígenes
(185–253) e primeiros
teólogos alexandrinos

2. Teoria clássica

A morte de Cristo foi um resgate pago a Satanás
pela propriedade da humanidade.

Fontes: Berkhof ([1 — teorias da Igreja Primitiva - 1.1] teoria do resgate pago a Satanás; Mackintosh fala
desta teoria como a teoria exotérica da Igreja Primitiva); McGrath ([1] resgate); Horton [2].
Oriente, Luteranismo,
igrejas reformadas

3. Christus Victor

Aspecto-chave da teologia da expiação [...],
enfatiza a vitória de Cristo sobre os poderes da
morte e o inferno na cruz.

Fontes: McGrath ([2] vitória sobre o pecado e a morte); Horton [3].
4. Satisfação

Anselmo
(1033—1109)

A expiação é um apaziguamento da dignidade
ofendida de Deus. As teologias da Reforma focam
na satisfação da justiça divina.

Fontes: Berkhof ([2] teoria comercial; há apenas uma transferência dos méritos de Cristo para o homem);
McGrath ([3] a cruz como sacrifício e [4] perdão pelos pecados); Horton [4].

5. Influência moral

Interpreta a expiação como uma demonstração do
Abelardo
amor de Deus em vez de como uma satisfação [...].
(1079—1142), socinianos (Lélio
O efeito da expiação é fornecer um exemplo tocane Fausto Socino) e alguns armite que induzirá os pecadores ao arrependimento.
nianos (séc. 17)
Ideia central no liberalismo protestante.

Fonte: Berkhof ([3] influência moral; [4] a teoria do exemplo; [5] a teoria mística);
Bavinck ([1] moral; [2] mística); McGrath ([5] demonstração do amor divino); Horton [5].
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6. Governo moral

Hugo Grotius (1583—1645) e
teologia arminiana

A expiação revela o governo justo de Deus no mundo e, portanto, estabelece o arrependimento como
a base sobre a qual os seres humanos podem se
aproximar de Deus.

Fontes: Berkhof ([6] teoria governamental); Bavinck ([2] governamental); Horton [6].
7. Arrependimento
vicário ou teoria da
simpatia

John McLeod Campbell
(1800—1872)

O sacrifício de Cristo “foi visto pelo Pai como uma
perfeita confissão dos nossos pecados” (Berkhof,
p. 358); “Jesus demonstrou arrependimento completo pelos pecadores” (Bavinck, 2012, p. 386).

Fontes: Berkhof [7]; cf. Bavinck (ibid., loc. cit.), esta ideia já se encontra
“em Jonathan Edwards e John Henry Newman”.
Tabela 02: Um apanhado das teorias da expiação.171

9.2.1.

Teorias do Cristo que vence e do resgate

A teoria do Christus Victor se baseia, primordialmente, em textos da Escritura
que sublinham a vitória de Cristo sobre seus inimigos. Jesus “via a sua morte
como uma batalha, com a vitória sendo de Deus”.172
McGrath vincula esta compreensão a dois textos escritos pelo apóstolo Pau173
lo. Em primeiro lugar, 1Coríntios 15.57:
Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus
Cristo.

Como lemos em 1Coríntios 15.26, esta vitória é sobre a “morte”. Além disso,
em segundo lugar, McGrath cita Efésios 4.8:
Por isso, diz: Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens.

Nesta última passagem, o dom de Cristo provém de sua obra impressionante e vitoriosa. Nos versos seguintes, lemos:
Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até às regiões
inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas (Ef 4.9-10).

Paulo menciona Salmos 68, como segue:
Por que olhais com inveja, ó montes elevados, o monte que Deus escolheu
para sua habitação? O Senhor habitará nele para sempre. Os carros de
Deus são vinte mil, sim, milhares de milhares. No meio deles, está o Senhor; o Sinai tornou-se em santuário. Subiste às alturas, levaste cativo o
cativeiro; recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que
o Senhor Deus habite no meio deles. Bendito seja o Senhor que, dia a dia,
leva o nosso fardo! Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus libertador; com Deus, o Senhor, está o escaparmos da morte (Sl 68.16-20).
171 Esta tabela é adaptada de HORTON, op. cit., p. 538-539; a contribuição de outros teólogos é extraída
de MCGRATH, op. cit., p. 75-93; BAVINCK, 2012, p. 386-391; BERKHOF, op. cit., p. 353-359.
172 HORTON, op. cit., p. 525.
173 MCGRATH, op. cit., p. 78-79.
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O herói vitorioso recebe os homens como dádivas e isso se aplica a Cristo
(cf. Is 53.12). Em Efésios 4.8, Cristo é o herói que “concede dons” aos homens.
Ele “subiu às alturas” se refere à sua exaltação. Segue-se uma descrição da prisão sendo levada presa, “levou cativo o cativeiro”. Mas isso custou um preço
alto. Ele desceu “até às regiões inferiores da terra” (v. 9, 10) fala de sua encarnação, morte e sepultamento — o equivalente à declaração “desceu ao inferno”,
do Credo Apostólico.174
Na teoria do resgate, mencionam-se partes da Bíblia que ressaltam que, na
encarnação, de modo geral, e na expiação, especificamente, Jesus vence o diabo e liberta os crentes do poder de Satanás.
Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do
Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados
(Cl 1.13-14).
Tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de
ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu- o inteiramente, encravando-o na cruz; e, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz (Cl 2.14-15).
Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue,
destes também ele, igualmente, participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo (Hb 2.14).

De acordo com McGrath, o oriente cristão foi cativado pela “imagem poderosa de Cristo triunfante, ressurgindo dos mortos e sendo estabelecido como
‘governador de tudo’ (grego: pantokrator)”.175 O Apocalipse encerra o cânon
anunciando Jesus vitorioso, vestido com um manto tingido de sangue, triunfando sobre todos os inimigos. A partir desta revelação, os crentes podem ter
esperança em face da perseguição.
Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e
Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo;
na sua cabeça, há muitos diademas; tem um nome escrito que ninguém
conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue,
e o seu nome se chama o Verbo de Deus; e seguiam-no os exércitos que
há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo,
branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as
nações; e ele mesmo as regerá com cetro de ferro e, pessoalmente, pisa o
174 Cf. BERKHOF, op. cit., p. 312: “É evidente que o seu sepultamento [de Cristo] também fez parte
de sua humilhação. [...] Foi uma descida ao hades, em si mesmo sombrio e lúgubre, lugar de
corrupção, se bem que ele foi guardado da corrupção”. Sobre a declaração do Credo, para Berkhof, “esta afirmação [...] foi usada pela primeira vez na forma do Credo de Aquileia (cerca de
390 d.C.0, ‘descendit in inferna’” (ibid., p. 313). Ainda que Berkhof entenda que Efésios 4.9 se refira apenas à encarnação de Cristo (ibid., loc. cit.), sua morte e sepultamento são o ponto mais
humilhante de sua encarnação. Tanto Efésios 4.9, quanto 1Pedro 3.18-19, foram entendidos
pela “teologia católica romana [...] como ensinando a doutrina do Limbus Patrum: O lugar referido como seio do Pai Abraão, onde os santos do AT aguardam a vitória de Cristo” (HORTON,
op. cit., p. 521).
175 MCGRATH, op. cit., p. 78.
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lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e
na sua coxa um nome inscrito: REI DOS REIS E SENHOR DOS SENHORES
(Ap 19.11-16).

McGrath menciona ainda como Venantius Honorius Clementianus Fortunatus (c. 530 – c. 610) descreveu o triunfo de Jesus na expiação, no Hino As Bandeiras
Reais Vão Adiante:
As bandeiras reais vão adiante,
A cruz se esplandece em luz mística;
Onde ele na carne, nossa carne fez,
Nossa sentença suportou, nosso resgate pagou.176

Este destaque também aparece “nos escritos de Martinho Lutero, que considerou a cruz não apenas como clímax da humilhação de Cristo por nós, mas
como o início da sua exaltação”.177 Jesus Cristo “esmaga a cabeça da serpente
— como foi antecipado na sua vitória sobre os demônios, a doença e a morte —
durante seu ministério terreno. Nem Satanás nem César é Senhor”.178
Por fim, estas teorias são desvirtuadas no conceito antibíblico do homem
como devedor ao diabo, e nas fábulas sobre a descida de Cristo ao inferno, como
veremos no capítulo 10.
9.2.2.

Teorias da satisfação e perdão dos pecados

Na teoria da satisfação, Jesus é o “cordeiro da Páscoa”, cujo sangue preserva os
crentes da morte (cf. seção 8.1.2), aquele que recebe sobre si “o castigo que nos
traz a paz”, o “cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo” (cf. seção 8.1.1) e
o antítipo do “bode emissário” que leva o pecado para longe.
O sangue vos será por sinal [...]; quando eu vir o sangue, passarei por vós,
e não haverá entre vós praga destruidora [...] (Êx 12.13).
Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões
e todos os seus pecados; e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo-á ao
deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele
bode levará sobre si todas as iniquidades deles para terra solitária; e o
homem soltará o bode no deserto (Lv 16.21-22).

Sublinha-se o “Dia da Expiação”, quando o sumo sacerdote entra no santo
dos santos, separado do lugar santo por um véu que se rasga quando Cristo
morre.
E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o espírito. Eis que
o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo; tremeu a
terra, fenderam-se as rochas; abriram-se os sepulcros, e muitos corpos
de santos, que dormiam, ressuscitaram; e, saindo dos sepulcros depois
176 Ibid., p. 79.
177 HORTON, op. cit., p. 531.
178 Ibid., loc. cit.
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da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos (Mt 27.50-53).

Na expiação, Jesus é primeiramente o sumo sacerdote, que apresenta o sacrifício e, em segundo lugar, ele é o próprio sacrifício, cujo sangue é aspergido no propiciatório (seções 7.3 e 8.2). Ele é também o santuário que recebe o
primeiro e o segundo, uma vez que o véu simboliza sua própria carne; nesse
caso, a rasgadura do véu implica em abertura para a comunhão (cf. Hb 10.20,
na seção 6.2.2).
Esta comunhão, possibilitada pela expiação, é descrita no Apocalipse:
Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Estes, que se vestem de vestiduras brancas, quem são e donde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu
o sabes. Ele, então, me disse: São estes os que vêm da grande tribulação,
lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão por
que se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu
santuário; e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles
o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono
os apascentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima (Ap 7.13-17).

Os adoradores lavam suas vestes “no sangue do Cordeiro” (Ap 7.14). Por
causa disso (da expiação), têm acesso ao “serviço” diário diante do “trono de
Deus”, enquanto este “estende sobre eles o seu tabernáculo” (Ap 7.15). De certo
modo, Apocalipse 7. 16-17 atualiza Salmos 23.1-6. Ligados a Deus, os crentes
desfrutam de seu pastoreio.
Há dificuldades no modo como Anselmo de Cantuária articula a doutrina
da satisfação, que mencionaremos no próximo capítulo.
9.2.3.

Teorias da influência moral, do exemplo e mística

Apesar das diferenças das teorias da influência moral, do exemplo e mística,
elas têm um elemento comum, que é a interpretação da expiação como demonstração do amor de Deus. Se na seção 2.1 estudamos o amor de Deus como
causa da eleição, na expiação tal amor é evidenciado na cruz.
Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna
(Jo 3.16).
Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo
morrido por nós, sendo nós ainda pecadores (Rm 5.8).

Este amor de Deus alcança o coração humano. Em resposta às misericórdias divinas, o crente se consagra inteiramente a Deus em “culto racional”. Esta
experiência com o amor divino é também a da união mística, efetivada pelo
Espírito Santo, entre Deus e o crente, e produz uma mudança ética.
Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o
vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso cul-
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to racional (Rm 12.1).
Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados; e andai em amor,
como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como
oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte
de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém
a santos (Ef 5.1-3).
Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra; e meu
Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me
ama não guarda as minhas palavras; e a palavra que estais ouvindo não é
minha, mas do Pai, que me enviou (Jo 14.23-24).

As ideias místicas e ética não são incorretas como tais.179 O mau uso destas
é apresentado no capítulo 10.
9.2.4.

Teoria da recapitulação

A teoria da recapitulação aparece no início da seção 8.1.2. Seu mérito é destacar
o papel redentor de Jesus como “último Adão”. Nesta teoria, conforme Berkhof,
“por sua encarnação e por sua vida humana, ele [Jesus] inverte o curso no qual
Adão, por seu pecado, lançou a humanidade e, deste modo, vem a ser um novo
fermento na vida da humanidade”.180
Horton informa que há dois tipos de sacrifícios em Israel, “ofertas de gratidão e ofertas pela culpa (ou pecado)”181 e, nesse sentido, Jesus não apenas
apresenta a Deus uma “morte sacerdotal” (na cruz), mas também uma “vida sacerdotal”, como “último Adão”.182 Destarte, “em contraste com Adão e Israel no
deserto, Jesus disse: ‘A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que
me enviou e realizar a sua obra’ (Jo 4.34)”.183 “Toda a vida de Jesus [...] foi uma
extensão dessa tentação de Adão no jardim e de Israel no deserto”.184 “Pela primeira vez, o mundo tem um Adão e Israel tem um rei que fará apenas o que ele
ouve o Pai dizer (Jo 5.19-20, 30, 43-44; 6.38; 8.26, 28, 50, 54; 10.37; 12.49-50)”.185
E por fim:
Como representante público e cabeça da aliança, o Último Adão cumpre toda a justiça em favor do seu povo. Adão e Israel não conseguiram
expulsar a serpente do jardim do Éden, mas agora chegou um servo que
não apenas purificará o templo, mas é em sua própria pessoa o verdadeiro templo para o qual o santuário terreno meramente apontava (Jo 1.14;
2.19-22).186
179 BAVINCK, 2012, p. 389.
180 BERKHOF, op. cit., p. 353. Em outras palavras, “Cristo recapitula em si próprio todos os estágios da vida humana” (ibid., loc. cit.).
181 HORTON, op. cit., p. 518.
182 Ibid., p. 516-530.
183 Ibid., p. 519.
184 Ibid., p. 520.
185 Ibid., loc. cit.
186 Ibidem.
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Isso nos conduz às últimas teorias.
9.2.5.

Teorias do governo moral e do arrependimento vicário ou simpatia

Tanto a teoria do governo moral, quanto a do arrependimento vicário ou simpatia, colocam em relevo o arrependimento. Na primeira, o homem tem de se arrepender a fim de aproximar-se de Deus, considerando que “a expiação revela
o governo justo de Deus no mundo”.187 Na segunda, a expiação é compreendida
como um ato de confissão e arrependimento de Jesus no lugar dos pecadores.
Na seção 4.3, dissemos que não há dificuldade em afirmar, conjuntamente,
as doutrinas da eleição e do arrependimento. Sendo assim, é necessário abraçar as verdades bíblicas sobre o arrependimento e, ao mesmo tempo, verificar
em que medida há base na Escritura para algumas asseverações estranhas das
teorias do governo moral e do arrependimento vicário ou simpatia. Se Deus
permitir, faremos isso a seguir.

E daí?
Finalizamos reafirmando a necessidade de considerar cada teoria como parte
do belíssimo mosaico da verdade bíblica da expiação. Bavinck está correto ao
afirmar que:
A morte de Cristo é uma oferta pascal, uma oferta pactual, uma oferta de
louvor e também um sacrifício; um resgate e um exemplo; sofrimento e
ação; uma obra e um ministério; um meio de justificação e santificação,
expiação e consagração, redenção e glorificação; em uma palavra, a causa
de toda a nossa redenção. [...] Nenhuma das interpretações mencionadas
acima, mística e ética, portanto, são incorretas como tais. Ao contrário,
todas elas são baseadas em dados contidos na Sagrada Escritura.188

Uma vez que isso é assim, respondamos ao que Cristo fez dedicando a ele
tudo o que somos e temos.

187 Ibid., p. 539.
188 BAVINCK, 2012, p. 388.
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10. Defeitos do “Jesus” inventado

U

m pastor foi convidado a participar de uma mesa redonda sobre doentes
terminais e cuidados paliativos, em um hospital do interior de São Paulo.
Ele decidiu responder às perguntas com palavras do próprio Jesus Cristo, extraídas dos Evangelhos. No decorrer das discussões, notou que cada participante afirmou coisas aparentemente boas e respeitosas sobre Jesus que, no fim das
contas, revelavam um “Jesus” inventado, não o Redentor descrito na Bíblia.
Um “Jesus” inventado é defeituoso, pois conduz a uma “doutrina da salvação” enganosa. A fim de tomar precaução contra tais enganos, é proveitoso
atentar para os conteúdos deste capítulo.
Analisaremos problemas que surgiram a partir de algumas teorias estudadas no capítulo anterior. Como dissemos, por causa da queda e da finitude de
nossa compreensão, mesmo estas teorias sofrem deturpação. Pensando em
desfigurações doutrinárias, todas seguem o mesmo padrão. Tudo começa com
uma verdade bíblica que é isolada das demais para, em seguida, ser misturada
a uma ou mais ideias que não constam na Bíblia.

10.1. Defeitos nas teorias do resgate e do Christus Victor
As teorias do resgate e do Christus Victor189 são desvirtuadas de duas maneiras.
Primeiro, sugere-se um conceito estranho, do homem como devedor ao diabo.
Segundo, abre-se espaço para fábulas (mais estranhas ainda) sobre a descida de
Cristo ao inferno.
Ferreira e Myatt explicam a primeira adulteração, como segue:
Esta posição está associada com os pais da Igreja Primitiva. Eles ensinaram
que a raça humana se tornou cativa por Satanás, que tinha autoridade legal
sobre ela, por causa da queda. Cristo morreu para pagar o resgate a Satanás e comprar a liberdade da raça humana. Deus enganou o enganador —
e Cristo foi a isca para enganar o pecado.190

A verdade bíblica das teorias é que “a raça humana se tornou cativa por
Satanás”. A invencionice começa com a concepção de o homem dever algo ao
diabo, e de Deus ter de pagar um resgate a Satanás. E a situação piora quando é
dito que, para libertar o homem, Deus engana Satanás.
189 Sendo mais exato, a teoria Christus Victor foi proposta pelo luterano Gustav Aulén, no século
20, como desdobramento e sofisticação da teoria do resgate, abraçada pelos crentes do 2º século (e também por Agostinho, no 5º século). Cf. FERREIRA, Franklin; MYATT, Alan. Teologia
Sistemática: Uma Análise Histórica, Bíblica e Apologética Para o Contexto Atual. São Paulo: Vida
Nova, 2007, p. 582-583. Foi Aulén quem designou a teoria do resgate de clássica (cf. tabela 02),
pois ela foi “normativa nos primeiros séculos da história da igreja [...] até a época de Anselmo
e Abelardo” (ERICKSON, Millard J. Teologia Sistemática. São Paulo: Vida Nova, 2015, p. 760).
190 FERREIRA; MYATT, op. cit., p. 582.
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Biblicamente, somente Deus é o dono legal de todos os homens, sejam crentes ou não. Horton questiona se existe base para dizer “que Satanás é o legítimo
dono dos seres humanos. Ao longo dos séculos, teólogos têm ressaltado o caráter especulativo dessa ideia”.191 Mais bíblico é compreender que a autoridade
de Satanás sobre os homens é usurpada; seu reino é tanto “parasita” quanto
transitório.192 O homem decaído sofre sob Satanás como escravo do pecado,
não como devedor. E como pecador, o homem deve a Deus e não ao diabo, e.g.,
na parábola do credor incompassivo, Deus é o “rei” que perdoa a dívida do penitente (Mt 18.23-35).
No que diz respeito a Deus, é desrespeitoso pensar no Criador fazendo pagamento à criatura (cf. Rm 11.33-36, citado no final da seção 5.3.) e, pior, enganando Satanás para libertar o ser humano, como se Deus fizesse uso de subterfúgios falaciosos no trato com suas criaturas. “Gregório de Nazianzo desafiou a
ideia de Deus vencendo por meio do engano”.193
Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os
que nele habitam (Sl 24.1).
Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande
em misericórdia e em verdade (Sl 86.15).
As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos
teus justos juízos dura para sempre (Sl 119.160).
Não falei em segredo, nem em lugar algum de trevas da terra; não disse à
descendência de Jacó: Buscai-me em vão; eu, o Senhor, falo a verdade e
proclamo o que é direito (Is 45.19).

A distorção prossegue nas fábulas sobre a descida de Jesus ao inferno.
McGrath esclarece que:
A ideia medieval [...] diz que, após morrer em uma cruz, Cristo desceu ao
inferno e quebrou seus portões para que as almas presas lá pudessem ser
libertadas. [...] O poder dramático dessa cena foi tão forte que, a despeito
de sua fundação teológica questionável, ela foi abraçada e incorporada a
vários relatos da Páscoa.194

Isso inspirou Fulbert de Chartres (c. 970-1028) a compor Coros da Nova Jerusalém, onde lemos:
Pois o Leão de Judá arrebenta suas correntes,
esmagando a cabeça da serpente;
E clama através dos domínios da morte
para acordar os mortos presos.
As presas do inferno que são devoradas
ao seu comando se restauram;
191 HORTON, op. cit., p. 530.
192 Sobre o reino parasita de Satanás, cf. NASCIMENTO; PORTO, Criação e Queda; seção 8.2.
193 HORTON, op. cit., loc. cit.
194 MCGRATH, op. cit., p. 79-80.

82

A doutrina da salvação: Eleição e redenção

Resgatadas seguem seu caminho
onde Jesus esteve anteriormente.195

Bavinck diz que no Catecismo Romano consta que “imediatamente depois
da morte de Cristo, sua alma desceu ao inferno e permaneceu ali enquanto seu
corpo estava no túmulo. Ele foi até lá não para sofrer, mas como vitorioso, para
subjugar os demônios e privá-los de espólios”.196
Bavinck também afirma que, para a Igreja Luterana, Jesus foi ao inferno
depois de seu sepultamento, “em ambas as suas natureza, com corpo e alma,
subjugou o diabo e quebrou o poder do inferno.197 Outras proposições estranhas sugerem que:
•
•

“Cristo desceu ao inferno para pregar o evangelho a todos que não o ouviram sobre a terra”.198
Jesus pregou aos “anjos caídos” — anunciando-lhes o juízo — nos dias de
Noé ou entre sua morte e ressurreição.199

O fato é que não há base bíblica para tais afirmações. O próprio McGrath
admite que “a ideia se baseia (de forma um tanto quanto tênue) em um texto
bíblico (1Pe 3.18-22) que afirma que Cristo ‘pregou aos espíritos em prisão’”,200
mas, para os cristãos reformados, a melhor interpretação de 1Pedro 3.18-22 é a
fornecida por Agostinho: “Antes de sua encarnação, Cristo, falando no Espírito
por meio de Noé, pregou o evangelho aos seus contemporâneos e os admoestou
ao arrependimento”.201 Trocando em miúdos, não há qualquer texto na Bíblia
que possa ser usado como base para afirmar que Jesus desceu literalmente ao
inferno. Conforme Lucas 23.43, depois de morrer na cruz — naquele mesmo
dia, assim como acontece com todos os salvos — Jesus foi para o Paraíso, enquanto seu corpo foi sepultado, aguardando a ressurreição.
Se isso é assim, como explicar a declaração do Credo Apostólico, “foi crucificado, morto e sepultado; desceu ao Hades”? De acordo com Calvino, o artigo se
refere às “dores infernais sofridas por Cristo na cruz”.202 Bavinck esclarece que:
Os católicos se opõem a essa interpretação porque colocam […] toda a
ênfase sobre o sofrimento e a morte física de Cristo. Eles […] negam a natureza e o desenvolvimento humanos de Cristo […]. Dessa forma, não se
pode falar do sofrimento de Cristo em sua alma racional e seu sofrimento
tem de ser restrito [ao] corpo.203

E continua:
195 Ibid., p. 80.
196 BAVINCK, 2012, p. 418.
197 Ibid., p. 419.
198 Ibid., p. 420.
199 Ibid., p. 421.
200 Ibid., p. 79.
201 Ibid., p. 415.
202 CALVINO, As Institutas, II.XVI.8-12. Isso é realçado por BAVINCK, 2012, p. 419-420.
203 Ibid., p. 421.
Defeitos do “Jesus” inventado

83

Todos os reformados, sem exceção, se opuseram à posição dos católicos,
confessando que Cristo suportou a ira de Deus e experimentou a morte
espiritual de seu abandono também em sua alma, embora não houvesse
lugar, ali, para os elementos mais horríveis da punição, para autoacusação,
remorso ou desespero.204

Finalmente:
O artigo [...] da descida ao inferno é interpretado muito harmoniosamente com expressões relacionadas na Escritura (At 2.27, 31; Rm 10.7; Ef 4.9),
com a provável origem e sentido das palavras referindo-se ao estado de
morte no qual Cristo existiu entre a morte e sua ressurreição para sofrer a
punição do pecado até o fim e nos redimir dela. Cristo desceu ao inferno
para que não tivéssemos de ir para lá.205

Ainda que as teorias clássica (do resgate) e do Christus Victor tenham muito
a contribuir com nossa compreensão da expiação, seus desenvolvimentos antibíblicos devem ser rejeitados.

10.2. Defeitos na teoria da satisfação (a formulação de Anselmo)
A teoria da satisfação sublinha o papel de Cristo na reconciliação de Deus com
os homens e, grosso modo, contribui para a formulação que consta na seção
8.2 deste estudo, abraçada, com as devidas correções e adaptações, pelos pais
reformadores.
Ela é sugerida por Anselmo de Cantuária, que é bíblico quando diz que “o
pecado sempre tem de resultar ou em punição ou em satisfação e que, se Deus
quiser perdoar e salvar a humanidade, nada menos que um ‘Deus-homem’ pode
dar a Deus essa satisfação e restaurar sua honra”.206
Como um monarca desrespeitado por um súdito, Deus deve ter um tributo
adequado para compensar a afronta à sua honra. Todavia, a majestade de
Deus é infinita e, portanto, um pecado contra ela exige uma punição infinita. Porém, como uma criatura finita pode oferecer uma compensação
infinita? Apenas os seres humanos têm essa dívida, mas apenas Deus pode
pagá-la. Logo, o Salvador deve ser tanto Deus quanto homem.207

De acordo com Morris, a partir de Anselmo, “ninguém mais poderia pensar a respeito da expiação sem considerar quão grande é o peso do pecado”.208
Outro ponto positivo desta teoria é o destaque do “caráter objetivo da expiação:
O problema de Deus com o pecado. O problema é que Deus foi ofendido, não
apenas que vidas e relacionamentos humanos foram quebrados”.209
Ademais, Anselmo rompe com os pontos antibíblicos da teoria do resgate.
204 Ibid., p. 422.
205 Ibid., p. 421.
206 Ibid., p. 347.
207 HORTON, op. cit., p. 532.
208 MORRIS, 2009, p. 420.
209 HORTON, op. cit., p. 533.
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O problema [da teoria do resgate ou clássica] reside na argumentação de
que Satanás tinha “direito de posse” sobre os seres humanos. Anselmo
nega esse suposto direito. Os seres humanos pertencem a Deus e a mais
ninguém. Até o diabo é propriedade de Deus. Nem os seres humanos nem
o diabo têm poder algum, se Deus não lhes conceder. Portanto, Deus não
foi obrigado a comprar a humanidade das mãos de Satanás. [...] Não havia
necessidade alguma de pagar um resgate ao diabo.210

Apesar destas boas contribuições, a teoria da satisfação de Anselmo é sempre aceita pelos protestantes com restrições, por algumas razões.
Primeira restrição: Anselmo ensina corretamente que pecado é “a criatura
negar a Deus a honra que lhe é devida”,211 mas deixa de mencionar que a morte
de Jesus satisfaz não apenas a honra, mas sobretudo a justiça de Deus (a velha
inclinação do coração decaído, de enfatizar uma verdade bíblica em detrimento de outras).
Por causa disso, Anselmo é acusado de ensinar “a doutrina católica da penitência aplicada à obra de Cristo”.212 Explicando, pensemos na pergunta: “Como
a morte de Jesus na cruz salva o pecador?” A Bíblia diz que esta morte é um sacrifício vicário perfeito, oferecido em favor dos eleitos, que satisfaz a justiça de
Deus. Para Anselmo, a morte de Jesus na cruz salva por representar uma oferta
que produz um excedente de mérito — “um tributo que é mais do que compensatório pela ofensa humana”.213
Desde que ele, como um ser sem pecado, não era obrigado a sofrer e morrer, deu glória infinita a Deus. [...] [Cristo] mereceu, e obteve, uma recompensa; mas, desde que [...], como Filho de Deus, não tinha necessidade de
coisa alguma para si mesmo, a recompensa foi transferida para os pecadores na forma de perdão de pecados e da bem-aventurança futura para
todos os que vivem de acordo com os mandamentos do evangelho.214

O problema aqui, prossegue Berkhof, é que não há “espaço para ideia de
que, pelo sofrimento, Cristo sofreu a penalidade do pecado, e de que seus sofrimentos foram estritamente vicários. A morte de Cristo é mero tributo oferecido
voluntariamente à honra do Pai”.215 “Os reformadores assumiram algumas das
ideias de Anselmo, mas, em lugar do seu pensamento de que o pecado ultrajava
a majestade de Deus, substituíram a ideia afirmando ser o pecado uma quebra
de sua lei”.216
Segunda restrição: Como vimos no 8º capítulo, Jesus merece vida para nós
de dois modos, por sua obediência ativa (como último Adão, que satisfaz a de210 ANSELMO, Cur Deus Homo? 1.7, apud ERICKSON, op. cit., p. 765. Erickson aborda outro aspecto estranho da teologia de Anselmo, e afirma que ele buscou isso em Agostinho, a saber, a ideia
de que Deus decidiu salvar alguns homens como compensação pela perda dos anjos caídos”
(op. cit., loc. cit.).
211 BERKHOF, op. cit., p. 354.
212 Ibid., loc. cit.
213 HORTON, op. cit., loc. cit.
214 BERKHOF, op. cit., loc. cit.
215 Ibid., loc. cit.
216 MORRIS, 2009, p. 420-421.
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manda pactual de sujeição voluntária e perfeita à lei) e por sua obediência passiva (como sacrifício vicário, que satisfaz a demanda pactual de punição justa
do pecado).217 Anselmo deixa de considerar o “significado redentor” da vida de
Jesus, sublinhando apenas sua morte.218
Para complicar (terceira restrição), Anselmo não explica a contento como
os méritos da morte de Jesus na cruz são aplicados no salvo. Por falar sobre
isso como uma “transferência”, sua proposição é às vezes chamada de teoria
comercial.219

10.3. Defeitos nas teorias da influência moral, do exemplo e mística
Respondendo a Anselmo, Abelardo diz que o propósito principal da morte de
Jesus é dar ao homem uma visão do amor de Deus pelos pecadores. E esta percepção — o coração ser tocado por este amor — basta. O que Deus requer de nós
é que respondamos à revelação do amor divino, no Cristo crucificado, dando a
ele nosso amor. De acordo com Horton, “apenas os corações mais gélidos poderiam resistir à sua atração e permanecer inimigos de Deus”.220 Jesus é destacado
como exemplo ou influência moral.
O primeiro senão vem de Berkhof: “Esta teoria priva a expiação do seu caráter objetivo e, com isso, deixar de ser uma verdadeira teoria da expiação. [...]
Ela realmente confunde o método de salvação [...] com a experiência que o homem salvo tem da salvação”.221 O mais grave, porém (segundo senão), é que de
acordo com a teoria da influência moral:
Não há nenhum princípio da natureza divina que necessariamente requeira satisfação da parte do pecador; e [...] a morte de Cristo não deve ser considerada como expiação pelo pecado. [...] Ela garante aos pecadores que
não há obstáculo algum da parte de Deus que o impeça de perdoar os seus
pecados. Ele não somente pode fazê-lo sem receber qualquer satisfação,
mas está mesmo ansioso por fazê-lo. O único requisito é que os pecadores
venham a ele com corações penitentes.222

De acordo com este ponto de vista, a expiação não é necessária. Para ser
salvo, o homem só precisa “aceitar o amor de Deus”, sem qualquer preocupação com justiça divina punitiva.
Isso se desdobra, no século 16, no socinianismo, um sistema de crença proposto por dois teólogos leigos, Lélio (que participa de debates com o próprio Calvino) e Fausto Socino. Este último não subscreve a crença ortodoxa da Trindade e
afirma que a morte de Jesus deve ser entendida como mero exemplo de perseverança.223 “O propósito de sua [morte e] ressurreição foi mostrar, por seu exemplo,
217 Cf. HORTON, op. cit., loc. cit.
218 BERKHOF, op. cit., loc. cit.
219 Ibid., loc. cit.
220 HORTON, op. cit., loc. cit.
221 BERKHOF, op. cit., p. 355.
222 Ibid., loc. cit.
223 BREWARD, I. “Socino e Socinianismo”. In: FERGUSON, op. cit., p. 932.

86

A doutrina da salvação: Eleição e redenção

que aqueles que obedecem a Deus são livres de toda morte e dar ao próprio Cristo
o poder de conceder vida eterna a todos os que o obedecem”.224
Percebamos a sutileza do defeito doutrinário. Fausto Socino prega, de todo
coração, que Jesus é Salvador (uma verdade). O detalhe é que ele diz que Jesus
nos salva por seu exemplo (outra verdade) e por seu poder (terceira verdade) —
não por sua morte na cruz (aqui está a omissão defeituosa).225 Breward resume
este entendimento:
Sua crença [de Fausto Socino] era a de que Jesus não morreu para a satisfação do pecado; seu papel teria sido o de inspirar os discípulos a seguirem
seu exemplo, porque somente aqueles que perseverassem em obediência
seriam ressuscitados dentre os mortos.226

Para Bavinck, esta doutrina propõe um dilema falso — perdão ou satisfação:
A Escritura diz claramente que Deus perdoa o pecado pela graça e o perdão exclui satisfação. A afirmação de que Cristo sofreu por nós não tem
significado substitutivo, mas apenas diz que Cristo sofreu por nós não para
satisfazer a Deus, mas para nos libertar do pecado. As palavras “redenção”,
“reconciliação”e assim por diante apenas indicam que Cristo nos mostrou
como podemos ser libertos do serviço e da punição do pecado, mas definitivamente não que Deus tinha de ser reconciliado por meio de um sacrifício, pois Deus estava graciosamente disposto em nosso favor e tornou isso
conhecido a nós por meio de Cristo.227

Ratificando e, ao mesmo tempo, adaptando Abelardo, o socinianismo ensina que:
Se Deus quer punir ou perdoar o pecado é algo que de nenhuma forma
é determinado por sua natureza, mas por sua vontade. Deus pode muito
bem — e melhor do que um ser humano — perdoar os pecados sem satisfação. De fato, sua justiça é anulada pela satisfação porque pune o inocente
e inocenta o culpado e sua misericórdia perde seu valor se só puder se manifestar depois da satisfação. Deus, portanto, sempre prometeu perdão ao
penitente e quer que o sigamos nisso.228

O problema se aprofunda quando se afirma (no socinianismo) que “a satisfação também é impossível [...] porque, ao contrário das dívidas em dinheiro,
os débitos morais não pode ser transferidos de uma pessoa para outra. Punir
um inocente por causa do pecado de outra é injusto e cruel”.229 Este passa a ser,
no século 20, o entendimento de Rudolf Bultmann e do liberalismo teológico:
Que conceitos de culpa e justiça se encontram à base de tais concepções?
Que conceito primitivo de Deus? Se devemos entender o conceito da morte
224 SOCINO, Fausto. Racovian Catechism, q. 384, apud BAVINCK, 2012, p. 352.
225 HODGE, op. cit., p. 796.
226 Ibid., loc. cit.
227 BAVINCK, 2012, p. 352.
228 Ibid., p. 353.
229 Ibid., loc. cit.
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de Jesus Cristo como expiatória de pecados a partir de ideias sacrificiais:
Que mitologia primitiva que um ser divino feito ser humano expie através
de seu sangue os pecados dos seres humanos!
Esta interpretação mitológica, em que se mesclam concepções sacrificiais e uma teoria jurídica de satisfação, não é admissível para nós.230

A última dificuldade (outro falso dilema) é a seguinte: O que é mais elevada,
a misericórdia de Cristo ou a exigência de satisfação de Deus? Os socinianos
dizem que, se aceitarmos a doutrina de sacrifício vicário, corremos o risco de
sermos mais gratos a Cristo do que a Deus e isso abre espaço “para a negligência e a incredulidade”.231
Deve nos fazer pensar que Fausto se estabelece na Polônia e impressiona
um grupo de crentes fragilizados. Seu sistema destaca o valor da vida moral e
devocional, bem como a importância de uma fé simples e gentil para com os
que pensam diferente.232 O resultado final, porém, é uma religião que nega o
sentido expiatório da morte de Cristo na cruz e sublinha o desempenho e justiça própria do crente — a salvação por seguir o exemplo de Jesus. Pensemos na
pergunta: “O que nos faz humildes?” O crente bíblico dirá que o Espírito Santo
produz humildade no coração dos que são salvos pela morte de Cristo na cruz.
O crente sociniano admoestará que temos de ser humildes, conforme o exemplo dado por Jesus na cruz, para que sejamos salvos. Horton informa que “a
tendência pelagiana da teologia moderna adotou esse modelo como a interpretação correta da morte de Cristo”.233 Mesmo um teólogo arminiano como Olson,
admite que Socino ensinou doutrinas heréticas sobre Jesus Cristo e a salvação,
abraçadas depois por unitaristas, pelo liberalismo teológico e por pluralistas.234
Por fim, saibamos que o juízo sociniano — sobre a pessoa e obra de Cristo —
influencia a teoria mística, cujo centro é a ideia de consciência de Deus, ligada
especialmente a Friedrich Schleiermacher (1768—1834), como segue:
Para Schleiermacher, Cristo é igual ao resto da humanidade, exceto pelo
230 BULTMANN, Rudolf. “Novo Testamento e Mitologia”. In: Crer e Compreender: Artigos Selecionados, p. 18, 39, apud FERREIRA; MYATT, op. cit., p. 590. Bultmann e o liberalismo teológico
“não admitem”, destarte, a doutrina da expiação abraçada pelos cristãos bíblicos e pais reformadores.
231 BAVINCK, op. cit., loc. cit. Entendamos que, para eles, Cristo foi “qualificado” para ser chamado Deus e adorado, somente depois da ressurreição (HODGE, op. cit., loc. cit.).
232 Breward (op. cit., p. 933) informa que “como sistema de crença e vida cristã, o socinianismo fez
adeptos não somente na Polônia e na Hungria, mas em muitos lugares onde houvesse crentes
desamparados por amarga luta teológica e que buscassem um cristianismo mais simples, mais
bíblico e mais tolerante”.
233 HORTON, op. cit., p. 533.
234 OLSON, Roger. História das Controvérsias na Teologia Cristã: 2000 Anos de Unidade e Diversidade.
São Paulo: Vida, 2004, p. 331,358,389. O socinianismo propõe uma forma de adocianismo. Para
o adocionismo, Jesus é uma “pessoa divinizada” (OLSON, 2004, p. 330). “O adocianismo reduz
o evangelho a uma mensagem de seguir a Deus como fez o homem Jesus. Em última análise
coincide com um ‘evangelho’ de autossalvação porque reduz Cristo a mero exemplo” (ibid., p.
331). Unitarismo é o rótulo de todas as religiões que se dizem cristãs, mas negam a doutrina da
Trindade (HODGE, ibid., p. 533). Pluralistas são os que defendem a ideia de uma salvação para
todas as pessoas, indistintamente.
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fato de que “desde o início ele possuía uma absoluta e poderosa consciência de Deus”. Esta consciência não era produto apenas da humanidade —
era resultado da ação de Deus em sua vida. Era, porém, uma consciência
completamente humana de Deus.
[...] Essa consciência ideal de Deus, que Jesus possuía, é suficiente para
expressar o que o cristão chama de sua “divindade”.235

Sendo assim, e notemos o tamanho do problema, “o Redentor traz o crente
para dentro do poder de sua consciência de Deus e essa é a sua atividade redentora”.236 Ou seja, Cristo salva nos trazendo para dentro de sua consciência da
Deus, e não por sua morte na cruz. Nesses termos, a teoria mística propõe uma
elevação da alma sem expiação. Acertadamente, Berkhof afirma que esta teoria
“não leva em conta a culpa do homem”.237 Além disso, “desconhece toda e qualquer justificação e entende que a salvação consiste na santificação subjetiva”.238
Também distorce o que a Bíblia ensina sobre a pessoa de Cristo, sugerindo que
Jesus “participa da corrupção do pecado e da depravação hereditária”.239
Outro resultado dos defeitos destas teorias é o apontamento dos refletores
apenas sobre o aspecto subjetivo da expiação. A salvação deixa de ser garantida
por algo que ocorre objetivamente, na cruz e na história, e passa a ser descrita
como algo que depende do que ocorre subjetivamente, dentro do homem —
uma decisão de seguir um exemplo ou uma consciência de Deus.
Trocando em miúdos, tais teorias inspiraram o retrato de um falso “Jesus”,
descrito meramente como modelo de espiritualidade e moral e avatar místico
e uma imagem editada da vida cristã; uma espiritualidade norteada por sentimentos e subjetividade. Isso pavimenta o caminho tanto para o liberalismo
teológico, quanto para distorções evangélicas que valorizam o fervor e o compromisso piedoso, ao mesmo tempo em que desprezam a verdade bíblica doutrinária objetiva. Deste modo, salvação e santificação passam a ser articuladas
em torno das decisões, sentimentos e ações do homem.
Para Bavinck, tais ideias contrariam o ensino de Lutero e Calvino. “Não o
Cristo por nós, mas o Cristo em nós, não o Verbo, mas o Espírito, era considerado a essência da religião”.240 Vemos isso acontecer com Nikolaus Ludwig von
Zinzendorf (1700-1760), um dos formadores do pietismo, influenciador das missões modernas e pastor da Igreja dos Irmãos Morávios.241 De acordo com Olson:
O conde era um forte crítico da ortodoxia e da teologia formal e sistemática. Declarou: “Quando a verdade se torna um sistema, deixa de ser verdade”. Em seus muitos sermões e cartas, Zinzendorf colocava a experiência
cristã e os sentimentos piedosos no âmago do cristianismo autêntico e
235 FERREIRA; MYATT, op. cit., p. 591.
236 SCHLEIERMACHER, Friedrich. The Cristian Faith, p. 425, apud ibid., loc. cit.
237 BERKHOF, op. cit., p. 358.
238 Ibid., loc. cit.
239 Ibidem.
240 BAVINCK, 2012, p. 350.
241 OLSON, Roger. História da Teologia Cristã: 2000 Anos de Tradição e Reformas. São Paulo: Vida, 2001,
p. 494-497.
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deixava a teologia e doutrinas formais em segundo plano. “A religião do
coração” tornou-se o ideal pelo qual ele e os morávios lutaram com todo o
empenho. Para eles, os julgamentos teóricos e conceitos intelectuais a respeito de Deus eram estranhos à essência verdadeira do Cristianismo que
era experimentar Deus com fervor apaixonado.242

Isso parece muito espiritual, e repito que estamos falando sobre um dos
grandes influenciadores do movimento missionário moderno. O que importa é
Cristo influenciando a alma diretamente. Cristo aplicado diretamente na veia, e
não na mente. Cristo sentido, e não pensado ou entendido. O Espírito produzindo experiências de Cristo, a despeito de entendimento bíblico sobre a expiação
de Cristo. Resultado, quanto à doutrina da expiação:
De acordo com Zinzendorf, Cristo é o criador e sustentador de todas as
coisas, o Yahweh [Senhor] do AT que especialmente revelou o amor de
Deus ao se tornar tão pequeno, pobre e humilde e ao sofrer tanto. Seu sofrimento não é tanto punição e satisfação a Deus, mas martírio voluntário
e amoroso. É assim que seu sangue e sua morte se tornam a fonte de vida
para a humanidade. Os ferimentos de mártir do lado de Cristo são a matriz
da raça humana, a origem do Espírito, que, derivando de Cristo, se derrama em todos.243

O prejuízo aqui é o estabelecimento de um protótipo de obra missionária
em que são dissociadas a ação evangelística piedosa da doutrina sadia; a missão
que desconsidera o ensino correto sobre a expiação; o embuste de pregar como
pelagiano para só depois doutrinar como calvinista. Isso rebaixa o evangelho a
uma estratégia desonesta de venda; o uso de um meio ruim (atrair a alma com
um discurso falso) para atingir um fim “bom” (pretensa salvação da alma).

242 OLSON, 2001, p. 495.
243 PLITT, H. “Zinzendorf Theologie. Gotha: F. A. Perthes, 1869-74, I. 291; II, 194 et seq., 3 volumes
em 1”, apud BAVINCK, 2012, p. 350-351. É interessante que, tanto nos solas da Reforma, quanto
nos cinco pontos da TULIP, a pessoa e obra do Espírito Santo são implícitas. Se os movimentos
missionários pós-Zinzendorf, o pentecostalismo e o neopentecostalismo enfatizam Atos 1.8,
o movimento reformado enfatiza João 1.1-5, 10-14, 17-18; 16.7-15 e Hebreus 1.1-4; o Espírito
Santo destaca a pessoa e obra de Cristo, de modo que iluminação, novo nascimento, justificação, santificação, poder para o serviço e glorificação são atos do Espírito Santo, concedendo
aos eleitos os benefícios assegurados por Cristo. Ao fixar a atenção em sola Scriptura, solus
Christus, sola gratia, sola fide e soli Deo gloria, os pais reformados combateram, de uma só vez,
tanto Roma (com sua doutrina de novas revelações por meio da sucessão apostólica e magistério eclesiástico) quanto os entusiastas ou reformadores radicais (com sua doutrina de novas
revelações por meio de um link direto com o Espírito Santo). Longe de lançar quaisquer bases
para desdobramentos pneumocêntricos, a Reforma Protestante foi um movimento cristocêntrico da Palavra (logicamente, resgatada, iluminada e aplicada pelo Espírito). A bandeira da
Igreja avançando com poder sinais e maravilhas pode ser baseada em textos da Bíblia, mas
não procede de boa interpretação. Pode até ser hasteada por grupos provenientes da Reforma,
mas sempre serão grupos que, em seu desenvolvimento, renegam a proposta dos reformados
magisteriais.
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10.4. Defeitos na teoria do governo moral
Tudo isso nos conduz à teoria do governo moral, formulada por Hugo Grotius,
um teólogo arminiano condenado à masmorra pelo Sínodo de Dort.244 Horton
chama a atenção para um detalhe importante da visão de Grotius:
Essa visão pressupõe uma forte versão do voluntarismo: Isto é, a prioridade da vontade de Deus sobre a natureza de Deus. Portanto, o principal motivo para a obra de Cristo não é que essa é a única maneira pela qual Deus
poderia ser fiel tanto ao seu amor quanto à sua justiça, mas que ela fornece a base geral sobre a qual Deus pode oferecer os termos da salvação para
os pecadores. Assim, a morte de Cristo não precisa ser considerada como
pagamento real de uma dívida, mas meramente como a base sobre a qual
o governo justo de Deus é demonstrado.245

Um autor que escreveu um teologia sistemática em torno da teoria do governo moral foi Charles G. Finney (1792—1895). Para este avivalista, “se ele
[Cristo] tivesse obedecido a lei como nosso substituto, então, porque deveria
ser insistido em nosso retorno à obediência pessoal como um sine qua non de
nossa salvação”?246 Em outro lugar ele diz que “é verdade que a expiação, em si
mesma, não assegura a salvação de ninguém”.247 Não custa lembrar que Finney
é o líder evangélico que, no Segundo Grande Despertamento nos Estados Unidos, chutou para longe o calvinismo e criou o sistema de cultos evangelísticos
com apelos e bancos de decisões. Tudo isso negando a doutrina bíblica e reformada da expiação. Horton expõe a ferida, ao esclarecer que:
Por si mesma, essa teoria assume que Deus não requer satisfação de sua
justiça, nem a recebe da obra de Cristo. A importância real da cruz de
Cristo está na transformação moral que ela provoca em nós em vez de em
qualquer mudança legal na nossa condição de pecadores diante de um
Deus santo.248

Não fica difícil de entender porque muitos pensam na salvação com categorias que remetem mais à moralidade do que à graça ou favor imerecido.
Outro pormenor é que a teoria governamental ensina que, como “a lei é
mero produto da vontade [e não da natureza] de Deus, [...] ele pode alterá-la [...]
como lhe aprouver”.249 Deus pode por a lei “de lado, e isso sem estrita satisfação”.250 Berkhof critica que esta teoria “se apoia em princípios falsos” e “oferece
uma indigna descrição de Deus”.251

244 OLSON, 2001, p. 474-475.
245 HORTON, op. cit., p. 534. Grifo do autor.
246 FINNEY, Charles G. Systematic Theology, 206, apud HORTON, op. cit., p. 535.
247 FINNEY, op. cit., 209, apud ibid., loc. cit.
248 Ibid., loc. cit.
249 BERKHOF, op. cit., p. 356.
250 Ibid., loc. cit.
251 Ibidem.
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E daí?
Além dos mencionados, há outros rascunhos defeituosos sobre a pessoa e obra
de Cristo. Heresias dos primeiros dias do Cristianismo e ideias esquisitas que
às vezes se estabelecem como seitas na cultura contemporânea. De fato, por
causa de nosso pecado e limitações, tais defeitos são virtualmente infindos até
a volta de Cristo.
Isso sublinha a necessidade de cada cristão apegar-se ao evangelho bíblico
derramando-se em gratidão, como bem expressou o autor de um documento
antigo:
Quando, pois, se consumou a nossa injustiça e se manifestou perfeitamente que o salário dela era o castigo e a morte, chegou o tempo por Deus predestinado para [...] revelar finalmente a sua bondade e a sua força; e como
[...] por excesso de amor, de caridade aos homens [...] não nos odiou, nem
rejeitou [...].
Que poderia ocultar nossos pecados senão a sua justiça? Como poderíamos nós, transgressores e ímpios, justificar-nos, a não ser no Filho de
Deus? Ó doce permuta, ó criação insondável, ó inesperados benefícios!
Que a injustiça de muitos se oculte em um só justo, a justiça de um só justifique a muitos transgressores!252

252 BECKHÄUSER, Alberto. (Org.). A Carta a Diogneto. 2ª ed. Petrópolis, 1984, p. 26.
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11. A redenção alcança os eleitos

A

pós visitar várias igrejas, buscando respostas às suas dúvidas relacionadas
à salvação, Vilma estava confusa. Um sacerdote recomendou que ela fizesse
boas obras e rezasse regularmente. Um pastor evangélico lhe disse que, para
ser salva, bastava levantar a mão “aceitando a Jesus” e, em seguida, preencher
uma ficha de decisão. Em ambos os casos, parecia que a salvação era algo obtido por obras, mesmo no último caso, pois, a resposta ao apelo era algo que ela
podia fazer, conforme o pregador repetiu várias vezes.
Ao conversar com seus colegas de trabalho, a coisa “complicou”.
— Não se preocupe com isso — asseverou Arnaldo. — Deus é amor e não
mandaria ninguém para o inferno. Somos todos irmãos e filhos do mesmo
Deus. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores e, como todos as pessoas
são pecadoras, Jesus Cristo veio salvar todas elas. No fim das contas, todas serão
salvas.
— Eu discordo completamente — disse Júlia, uma colega evangélica. — Deus
já mandou Jesus Cristo para nos salvar. Agora, Vilma, você precisa imaginar
como se Jesus estivesse sendo oferecido a todos, como um produto — um excelente produto por sinal. Compra quem quer. Entenda que Deus já fez o que era
necessário para a salvação. O resto depende de nós. Se você não quiser crer,
mesmo que Deus queira salvar você, ele não poderá fazer isso. Sua incredulidade impedirá que a redenção seja eficiente para você.

11.1. Argumentos falhos
O argumento da colega de Vilma é baseado em duas teses relacionadas à morte
de Cristo, a de que Cristo morreu para “salvar a todos os homens sem distinção”
(universalismo) ou que ele “morreu para salvar a ninguém em particular”253 (arminianismo). A crença mais popular, refletida nos diálogos acima, é a de que
“Cristo morreu por toda a raça humana e que ninguém foi excluído da redenção
oferecida por seu sangue”.254
Como temos dito, alguns evangélicos contemporâneos consideram detestável a ideia de que Jesus tenha morrido apenas pelos eleitos.255 Olson intitula os
que abraçam este entendimento de “calvinistas rígidos” (tabela 03).256

253 SEATON, W. J. Os Cinco Pontos do Calvinismo. São Paulo: Publicações Evangélicas Selecionadas,
[199-?], p. 13.
254 TURRETINI, op. cit., p. 548.
255 Ibid., loc. cit.
256 OLSON, 2013, p. 287. Os calvinistas “rígidos” são os cristãos que se contrapõem a outros grupos, que creem em uma expiação geral ou universal.
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Catolicismo depois de Fratelli
Tutti, pan-religiosos

Arminianos, luteranos,
ortodoxos orientais, catolicismo
antes de Fratelli Tutti e outros

Cristãos bíblicos apelidados de
“calvinistas rígidos”

Universalismo:
“A morte de Cristo assegura a
salvação de todos”

Expiação geral ou universal:
“A morte de Cristo foi para todos,
mas seu benefício é aplicado
somente nos que
se arrependem e creem”

Expiação limitada (específica ou
definida):
“Cristo morreu pelos eleitos”

Tabela 03: Diferentes modos de compreender a doutrina da expiação.

11.1.1.

O argumento do universalismo

A tese universalista (universalismo) sugere que a morte de Jesus Cristo (ou sua
vida ou exemplo, cf. cap. anterior) teve como objetivo salvar a todos.257 Alguns
universalistas (pan-religiosos) acreditam que a pessoa e obra de Jesus Cristo
sequer são necessárias, pois já somos todos filhos de Deus e existe tanto verdade, quanto salvação, em todas as religiões. O Catolicismo Romano assumiu esta
posição a partir da publicação da encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti (“todos irmãos”).258 Portanto, serão salvas mesmo as pessoas que nunca ouviram
ou rejeitaram o evangelho. Os universalistas dizem que se Deus é amor, não há
condenação final ou inferno.
Esse ponto contraria o ensino das Escrituras. De acordo com a Bíblia, o desfrute da salvação depende de conhecer a Cristo, de crer nele e invocá-lo como
Senhor e Salvador pessoal. Os que não obedecerem ao evangelho continuarão
inimigos de Deus e eternamente condenados.
Porém que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração;
isto é, a palavra da fé que pregamos. Se, com a tua boca, confessares Jesus
como Senhor e, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os
mortos, serás salvo (Rm 10.8-9).
Porque: Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo (Rm 10.13).
Quem nele crê não é julgado; o que não crê já está julgado, porquanto não
crê no nome do unigênito Filho de Deus (Jo 3.18).

257 Para defesa desse ponto de vista, são citados textos bíblicos nos quais consta que Cristo morreu por “todos” os homens, ou que Deus tem a intenção de salvar a “todas” as pessoas (e.g.,
1Tm 2.4). A melhor interpretação para tais textos é que os termos “todos” ou “todas”, nestas
passagens, devem ser entendidos como referindo-se a uma universalidade étnica, no sentido
de que a salvação alcança não apenas judeus, mas também os gentios; ou ainda, “todos” ou
“todas” podem significar a totalidade dos eleitos. Deus ordena que o evangelho seja pregado a
todos os seres humanos (chamado externo), para que, por meio dessa pregação, sejam convertidos todos os escolhidos (chamado interno ou vocação eficaz).
258 DE CHIRICO, Leonardo. “Fratelli Tutti: O Altíssimo Preço do Universalismo Católico”. In: Teologia Brasileira. Disponível em: <https://teologiabrasileira.com.br/fratelli-tutti-o-altissimo-preco-do-universalismo-catolico/>. Acesso em: 28 nov. 2020. PAPA FRANCISCO. “Carta Encíclica
Fratelli Tutti do Santo Padre Francisco Sobre a Fraternidade e a Amizade Social”. In: Vaticano.
Disponível em: <http://www.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn1>. Acesso em: 28 nov. 2020.
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Em verdade, em verdade vos digo: Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou
da morte para a vida (Jo 5.24).
Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se
acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão: Os que tiverem feito o bem,
para a ressurreição da vida; e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo (Jo 5.28-29).

A redenção é aplicada nos eleitos quando estes são alcançados pela graça
de Deus, na História. E será completada na volta de Cristo, quando o próprio
Universo será libertado dos resquícios da desobediência de Adão.
E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então, virá o fim (Mt 24.14).
Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e
clamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles aos quais fora dado fazer
dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar,
nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus (Ap 7.2-3).

11.1.2.

O argumento do arminianismo

A tese arminiana insiste em estabelecer o homem como protagonista da salvação. Ensina-se que Cristo obteve uma salvação possível, efetivada somente
com o exercício da vontade humana. Se o pecador decidir aceitar a Cristo, será
salvo; se decidir rejeitá-lo, a morte de Cristo continua válida para sua salvação,
mas ele não será salvo.
Resumindo, Cristo pode salvar a todos se todos o aceitarem, ao mesmo tempo em que pode salvar ninguém, se ninguém o aceitar. A eficácia da expiação
é dependente do homem, portanto, relativa e parcial. A soberania de Deus é
limitada pela vontade do homem, ou, como alguns sugerem elegantemente,
Deus decidiu limitar sua vontade, a fim de respeitar a vontade humana. No frigir dos ovos, Deus salva se o homem quiser. Mesmo que Deus deseje salvar, fica
impedido se o homem não quiser isso. Dito de outro modo, Deus é impedido,
limitado ou circunscrito pela decisão humana.
Isso é um absurdo, tal como vimos nos capítulos 1 e 2. O evangelho inicia
com Deus criador e soberano. Deus que decreta e faz, que jamais é limitado por
suas criaturas e que salva a quem planeja salvar.
O arminianismo foi condenado como heresia pela Igreja Reformada Holandesa no Sínodo de Dort, em 1618-19, mas ganhou nova configuração e força no
século 19. Atualmente, em resposta a uma revitalização do calvinismo, autores
buscam legitimar o arminianismo biblicamente. Atualmente, assume-se o arminianismo “por causa de sua ênfase no individualismo idealista ou otimista”.259

259 HORTON, Michael. O Cristão e a Cultura. 3ª ed. São Paulo: Cultura Cristã, 2019, p. 45.
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11.2. A verdade bíblica da expiação limitada ou definida
O que estudamos até aqui demonstrou que, de acordo com a Bíblia, a expiação
— que garante a remissão de pecados — é limitada, no sentido de ser específica ou definida. Em outras palavras, os benefícios salvíficos da obra de Cristo
alcançam apenas os que creem, tal como consta nos CDT:
Capítulo 2. Artigo 8 — A eficácia da morte de Cristo. Este foi o soberano
conselho, a vontade graciosa e o propósito de Deus, o Pai, que a eficácia
vivificante e salvífica da preciosa morte de seu Filho fosse estendida a todos os eleitos. Daria somente a eles a justificação pela fé e, por conseguinte, os traria infalivelmente à salvação. Isto quer dizer que foi da vontade
de Deus que Cristo, por meio do sangue na cruz (pelo qual ele confirmou
a nova aliança), redimisse efetivamente, de todos os povos, tribos, línguas
e nações, todos aqueles, e somente aqueles, que foram escolhidos desde
a eternidade para serem salvos e lhe foram dados pelo Pai. Deus quis que
Cristo lhes desse a fé, que ele mesmo lhes conquistou com sua morte, com
outros dons salvíficos do Espírito Santo. Deus quis também que Cristo os
purificasse de todos os pecados por meio do seu sangue, tanto do pecado
original como dos pecados atuais, que foram cometidos antes e depois de
receberem a fé. E que Cristo os guardasse fielmente até o fim e, finalmente, os fizesse comparecer perante o próprio Pai em glória, “sem mácula,
nem ruga” (Ef 5.27).260

Aos interessados no estudo tanto bíblico quanto histórico desta doutrina,
recomendamos a coletânea editada pelos irmãos Gibson.261 Especialmente a
primeira parte desta obra,262 ajuda a compreender que, dos Pais Apostólicos
aos Escolásticos Medievais, diferentes estudiosos prepararam o terreno para
a articulação da doutrina da expiação limitada ou definida, tal como ensinada
pelos ortodoxos de Dort.
Uma vez que isto é assim, Seaton é bíblico quando afirma que:
Cristo morreu positiva e eficazmente para salvar a um certo número de
pecadores que mereciam o inferno, em quem o Pai já havia fixado seu
amor graciosamente e por eleição. O Filho pagou a dívida desses eleitos,
e por eles satisfez a justiça do Pai, atribuindo-lhes sua retidão de modo
que se completem nele.263

A doutrina da expiação limitada pode ser resumida, como segue:
•
•
•

A morte de Cristo tem valor infinito, ou seja, é suficiente para salvar a todos
os homens.
O evangelho é pregado com um convite a todos (chamado externo).
Nem todos creem, porque o evangelho alcança somente os eleitos (cha-

260 “CDT, cap. 2, artigo 8”. IN: BEHR, p. 1981.
261 GIBSON, David; GIBSON, Jonathan. (Org.). Do Céu Cristo Veio Buscá-la: A Expiação Definida na
Perspectiva Histórica, Bíblica, Teológica e Pastoral. São José dos Campos: Fiel, 2017.
262 Cf. GIBSON; GIBSON, op. cit., p. 65-268.
263 SEATON, op. cit., p. 13.
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mado interno). Para os que creem, o evangelho é “o poder de Deus para
a salvação”cf. Rm 1.16-17). Neles, Deus cumpre seu eterno conselho de
redenção.
A expiação de Cristo é eficaz para efetivar o propósito divino. O Filho morreu para resgatar a todos os que foram dados a ele no pacto da redenção.
Enviou ao seu povo a redenção; estabeleceu para sempre a sua aliança;
santo e tremendo é o seu nome (Sl 111.9).
Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o
seu povo dos pecados deles (Mt 1.21).
Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim; e o que vem a mim, de
modo nenhum o lançarei fora (Jo 6.37).
É por eles que eu rogo; não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me
deste, porque são teus (Jo 17.9).
Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si
mesmo se entregou por ela (Ef 5.25).

E daí?
A cultura contemporânea configura religiosidades que se afastam das verdades e padrões da Bíblia. Na direção do universalismo ou pan-religião, sugere-se
que a solução para os problemas do mundo demanda assumir todas as crenças
como válidas e todos os seres humanos como filhos de Deus. As reivindicações
de unicidade e necessidade da morte de Jesus Cristo na cruz e sua ressurreição,
bem como a antítese de Gênesis 3.15, são desconsideradas ou reinterpretadas.
Na direção do pelagianismo, semipelagianismo ou arminianismo, sugere-se Cristo como produto a ser escolhido em uma prateleira de crenças. Nesse
caso, o evangelista se torna um vendedor e evangelizar passa a ser convencer
utilizando técnicas de persuasão.
A Escritura diz que Jesus Cristo é o único “caminho, verdade e vida” (Jo
14.6). Sem ele, não há salvação (1Jo 5.12). A fé nele, exclui a fé em outros deuses
e religiões (Jo 7.38; 17.20; Rm 1.18-23; 1Jo 5.21; Ap 21.8; 22.15). E somente os que
creem nele, são feitos filhos de Deus (Jo 1.11-13). Jesus Cristo não é um produto
e a relação com Deus não depende da técnica, e sim, unicamente, da graça divina (Ef 2.8-9). De fato, nós podemos prosseguir em nossa caminhada com Deus,
oferecendo culto sincero, porque Jesus, o “Cordeiro”, foi morto e com seu sangue comprou para Deus “os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação”,
constituindo-os “reino e sacerdotes; e reinarão sobre a terra” (Ap 5.9-10).
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A

pergunta veio de um dos presbíteros mais experientes: — Considerando as
condições do pacto das obras, seria possível Deus salvar o pecador sem Jesus Cristo ter morrido na cruz?
O candidato à profissão de fé e batismo engoliu em seco, franziu a testa
e pensou por longos cinco segundos. Em seguida ajeitou a postura, olhou os
membros do Conselho nos olhos e respondeu cheio de convicção:
— Sim é claro! Como soberano e onipotente, Deus pode fazer o que quiser. Sendo assim, não era absolutamente necessário Jesus morrer por nós na
cruz. Deus poderia simplesmente declarar que quem cresse nele seria perdoado e pronto. Se ele desejasse nos salvar sem nenhum sacrifício de sangue,
ele o faria.
A fala do jovem causou boa impressão aos líderes da igreja. Estes reconheceram sua inteligência e boa capacidade de comunicação. Elogiaram ainda sua
convicção sobre a soberania e onipotência de Deus. No entanto, o orientaram a
retornar à classe de novos membros. Disseram que ele não estava pronto para
professar a fé e receber o batismo, pois não havia compreendido adequadamente o ensino bíblico acerca da expiação.

12.1. Jesus tinha de morrer na cruz
Um erro recorrente no “Jesus inventado” (cap. 10) é a negação da necessidade da morte de Jesus Cristo na cruz. Desde sempre, foi necessário que o Filho
de Deus se tornasse carne e padecesse pelos eleitos (Gn 3.15). O “Verbo se fez
carne” (Jo 1.14) para cumprir as profecias do AT, assegurando a realização do
plano eterno de Deus.
Aqui cabem os argumentos de Atanásio, em seu livro Contra os Pagãos:264
•
•
•
•

Somente o Verbo encarnado, poderia reerguer a nossa estrutura humana da corrupção que nos atingia.
Somente participando da morte, ele poderia destruir o demônio, que
tinha o império da morte.
Somente estando sob a lei, ele poderia nos resgatar do jugo e da maldição da lei.
Somente pela ressurreição do seu corpo, seria nos concedida a esperança da ressurreição de nossos corpos mortais.

Ouçamos ainda a afirmação de Gregório de Nazianzo: “Porém, se toda a
natureza caiu, é necessário que toda ela seja unida à totalidade do Verbo, a fim
264 ATANÁSIO. “Contra os Pagãos”, apud GOMES, C. Folch. (Org.). Antologia dos Santos Padres. 2ª
ed. São Paulo: Paulinas, 1979, p. 206. (Coleção Patrologia).
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de ser salva como um todo”.265 Ainda que Nazianzo não tivesse um conceito
protestante de união do crente com Jesus Cristo, a doutrina reformada posterior assegurou o entendimento bíblico de que esta união, operada pelo Espírito
Santo, exige a expiação.
Sendo assim, Cristo assumiu natureza humana a fim de garantir que toda
ela seja salva, remida e aceita por Deus. Mas esta aceitação exige que Jesus,
como sacerdote e oferta, derrame seu sangue, realizando em favor dos crentes
uma obra completa e perfeita, exigida pelo Deus misericordioso e santo. Negar
a necessidade da expiação implica em desconsiderar as verdades bíblicas sobre
a plena redenção realizada pelo Cordeiro de Deus.
Repassando os principais tópicos da doutrina da expiação:
•
•
•

De acordo com o pacto das obras (Gn 2.16-17), o pecado culmina com a
morte (não apenas física, mas sobretudo espiritual) do pecador.
Sendo santo, Deus não tem como não condenar o pecador. Sua natureza
justa, bem como seu governo justo, exigem a aplicação da sentença do
pacto das obras.
Mesmo que Deus queira perdoar, ele também deve condenar. Para resolver o dilema, Deus mesmo provê a expiação.

Como vimos anteriormente, esta é uma satisfação dada à justiça de Deus,
como podemos conferir na CB:
Artigo 20. A justiça e a misericórdia de Deus em Cristo. Cremos que
Deus, perfeitamente misericordioso e justo, enviou o seu Filho para assumir a natureza humana em que foi cometida a desobediência.[1] Nessa
natureza, ele satisfez a Deus, suportando o castigo pelos pecados, por meio
de seu mui amargo sofrimento e morte.[2]
Assim, Deus provou sua justiça sobre seu Filho, quando colocou sobre ele nossos pecados[3] e derramou sua bondade e misericórdia sobre
nós, culpados e dignos da condenação. Por amor perfeito, ele entregou
seu Filho à morte por nós e ressuscitou para nossa justificação,[4] a fim de
que por ele tivéssemos a imortalidade e a vida eterna. [Passagens bíblicas:] [1]Rm 8.3. [2]Hb 2.14. [3]Rm 3.25-26; 8.32. [4]Rm 4.25.266

A questão não é se Deus castigará o pecado, mas quem receberá o castigo.
A doutrina da expiação assume que, para ser salvo do castigo, o pecador deve
recorrer a um substituto, que assuma por ele o pagamento do preço de sua
transgressão. Bavinck explica que, “de acordo com os termos do conselho, Deus
deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna”.267
É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado
pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas; seja morto e,
no terceiro dia, ressuscite (Lc 9.22).
265 NAZIANZO, Gregório. “Epístola 101”, apud GONZÁLEZ, Justo L. A Era dos Mártires Até a Era dos
Sonhos Frustrados. 2ª ed. reimp. 2014. São Paulo: Vida Nova, 2011, v. 1, p. 279. (História Ilustrada do Cristianismo).
266 “CB, artigo 20”. In: BEHR, p. 1945.
267 BAVINCK, 2001, p. 177.
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Em suma, se Jesus Cristo não morresse na cruz, não haveria salvação.

12.2. A expiação garante a justificação
Já mencionamos a justificação, quando citamos Romanos 3.23-28; 5.1,9-11 (seções 6.2.3; 8.1.2). Justificação é o “processo pelo qual seres humanos pecadores
são aceitos por um Deus santo”.268 Ou ainda, como diz Calvino:
Portanto, interpretamos a justificação somente como a aceitação em virtude da qual, recebidos à sua graça, Deus nos tem por justos. E dizemos que
ela consiste na remissão dos pecados e na imputação da justiça de Cristo.269

A expiação garante a justificação, pois, sem expiação, não há remissão dos
pecados. Por causa da expiação, o crente é justificado e tem paz com Deus.

12.3. Glória ao crucificado e ressurreto
Três dias depois de sua morte, Jesus Cristo ressuscitou. A redenção foi consumada e o Redentor, assentado ao lado de Deus Pai, intercede por nós, assegurando proteção, direção e bênção diárias.
Deus prometeu e cumpriu, decidiu salvar e salvou, decretou e agiu. Sua
vontade foi realizada completamente, nada foi capaz de frustrar os seus desígnios. Daí o louvor:
[...] Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor (Ap 5.12).

E daí?
Como reagir a tais ensinos? Respondamos ao amor de Deus com fé, adoração e
obediência amorosa.
Livres do medo! Já resgatados! Cristo morreu por nossos pecados!
Na sua cruz o pacto se fez, fomos remidos de uma vez.
Sim, de uma vez! Amigo, acredita, no Salvador tens sorte bendita!
Cristo, na cruz, a Lei satisfez e redimiu-nos de uma vez!
[...]
Graça real! Não há mais castigo!
Não mais temor, nem sombra ou perigo!
Vestes reais, não triste nudez,
Cristo enriquece de uma vez!270

268 YOUNGBLOOD, op. cit., p. 829.
269 CALVINO, As Institutas, III.11.2.
270 BLISS, Ph. P; KALLEY, S. P. “Hino 150, Salvação Perfeita”. In: MARRA, op. cit., p. 117.
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13 Para lembrar da eleição e da redenção

E

ste capítulo apresenta uma revisão e organização de ideias e conceitos.
Aprendemos que a Bíblia nos ensina verdades preciosas, sobre a eleição e
redenção.

13.1. O ensino da Bíblia sobre a eleição
Sem Deus estamos perdidos. Diante do justo juízo divino, e em decorrência da corrupção proveniente da queda e dos atos pecaminosos voluntários, toda a raça humana merece a condenação.
Deus revela sua bondade na eleição. Segundo o “beneplácito de sua vontade”, ele decidiu salvar algumas pessoas por meio de seu Filho Jesus Cristo. Em
outras palavras, eles fez isso não por prever algum tipo de bondade, fé ou merecimento do ser humano, mas por misericórdia pura. A Bíblia chama esse favor
imerecido de graça. Deus é o único autor da salvação dos que creem em Jesus.
Não questionamos sua justiça ou soberania, e o louvamos por tão grande redenção. Podemos acreditar nele e descansar. Podemos sentir segurança e não
medo. O planejamento e a execução do plano de salvação dependem de Deus e
não de nós.

13.2. O ensino da Bíblia sobre a redenção
A morte de Jesus Cristo na cruz foi o sacrifício perfeito. Cumpriu inteiramente
as exigências divinas e providenciou satisfação completa, pelos pecados dos
eleitos.
Cristo é o único Mediador entre Deus e os homens. Somente através de sua
pessoa e obra é que somos trazidos de volta a um relacionamento correto com o
Criador. Ele morreu para redimir os que foram incluídos no plano de salvação,
estabelecido por Deus desde antes da fundação do mundo. Sua morte foi completamente eficaz para o resgate dos eleitos.
Deus é todo-poderoso, soberano e fiel. Ele cumpre aquilo que decreta.

13.3. Possíveis aplicações do ensino sobre a eleição e redenção
Uma vez que a Sagrada Escritura exige não apenas compreensão, mas também
prática, sugerimos as seguintes aplicações destas verdades bíblicas:
Reconheçamos nossa dependência da misericórdia de Deus para nossa
salvação. Agradeçamos ao Senhor por seu amor maravilhoso. Adoremos ao
Senhor, reconhecendo que ele é grande e reina sobre tudo. Peçamos que ele
converta, santifique e console nosso coração. Expressemos amor ao Senhor e
descansemos em suas promessas de salvação.
101

Compreendamos que não há necessidade de nenhum outro sacrifício, penitência ou ato nosso, de satisfação, para que sejamos purificados de nossos
pecados. Basta reconhecermos Cristo como nosso Mediador. Adoremos a Deus
por seu amor demonstrado desde a eternidade e porque sua redenção foi completa e eficaz. Louvemos a Deus por sua soberania e fidelidade.
Estes estudos explicam o segundo e o terceiro pontos da doutrina da salvação. Juntando o que aprendemos no primeiro volume desta série, concluímos
que Deus criou tudo perfeito, mas o homem decaiu de seu estado de santidade e
comunhão original (depravação total). Deus não deixou o homem em seu estado de perdição. Pelo contrário, graciosamente decidiu salvar alguns, providenciando Jesus Cristo como redentor deles. A partir desta base, compreendemos
o maravilhoso anúncio da salvação por meio de Jesus Cristo.
Que o Pai de misericórdias conceda que, reconhecendo seriamente nossa
nulidade e inabilidade, aprendamos a depender inteiramente dele e atribuir
à sua graça toda nossa salvação, dizendo como salmista: “Não a nós, Senhor,
não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor de tua misericórdia e de tua
fidelidade” (Sl 115.1). Amém.271

Em um programa de TV, um dos autores destes estudos ouviu de um pregador popular, que a questão da salvação se encontra fora da “órbita divina”,
ou seja, Deus não interfere nas decisões do homem sobre esse assunto. Não
é Deus quem escolhe o homem, mas este é que “toma uma decisão ao lado de
Jesus Cristo”. Tal ideia se opõe ao ensino das Escrituras, pois, segundo a Bíblia,
a salvação do homem, em todos os seus aspectos, depende exclusivamente da
graça de Deus.
Um aspecto comum em todas as seitas é a crença na autonomia humana.
O homem é estabelecido como centro da ação espiritual. Somos convidados a
abraçar práticas mágicas: Se atuarmos de maneira correta e segundo determinado ritual, pronunciando as palavras devidas na oração, não apenas o diabo
será vencido por nós, mas o próprio Deus será “forçado” a conceder o que pedimos a ele. A soberania de Deus é banida da religião, com sérios prejuízos para
os seus adeptos.
Não nos deixemos enganar. Sujeitemos nossas mentes e corações ao ensino fiel da Bíblia. Deus é a origem e único realizador da salvação. Em toda a
caminhada cristã, dependamos apenas dele. A glória pela redenção pertence
somente a Deus.
“Assim diz o Senhor, que te criou, e te formou desde o ventre, e que te
ajuda: Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi” (Is 44.2).

Concluindo
Você foi constituído por Jesus Cristo como um evangelista, recebendo a nobre
incumbência de fazer discípulos. Estas páginas contêm doutrina bíblica sólida,
271 TURRETINI, op. cit., p. 848.
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rica e equilibrada, necessária para formar caráter e vida profunda com Deus.
Suplique que Deus o capacite e lhe mostre uma pessoa para testemunhar, quem
sabe alguém que está começando a frequentar sua igreja, ou, talvez, um familiar ou colega de classe ou trabalho. Faça contato e inicie os estudos.
Oramos para que Deus o abençoe em seu testemunho cristão!
No próximo volume desta série, aprenderemos sobre o modo como Deus
chama seus eleitos para o desfrute histórico da salvação. Veremos ainda, como
o Senhor os guarda e firma no bom caminho, da conversão até a glorificação.
Oramos para que sua vida seja abençoada com a aplicação destas verdades e
outras pessoas sejam alcançadas pelo poder do Espírito Santo, agindo através
de você.

Para lembrar da eleição e da redenção
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