TEXTOS BÍBLICOS UTILIZADOS PELOS AGOSTINIANOS/
CALVINISTAS E SEUS RESPECTIVOS ASSUNTOS:
1) DEPRAVAÇÃO TOTAL DA HUMANIDADE: O homem tem uma Natureza pecaminosa
incapacitada de por si alcançar a Salvação, e até mesmo fazer o bem sem a intervenção da Graça de
Deus. Portanto apesar de ter o livre-arbítrio, não consegue por si próprio, escolher a salvação, por
estar escravizado pelo pecado e ter uma Natureza com conceitos distorcidos da Verdade.
Romanos 3.9-20: “Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma; pois
já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado; como está
escrito: Não há justo, nem um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus;
todos se extraviaram, à uma se fizeram inúteis; não há quem faça o bem, não há nem um
sequer. A garganta deles é sepulcro aberto; com a língua, urdem engano, veneno de víbora está nos
seus lábios, a boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura; são os seus pés velozes para
derramar sangue, nos seus caminhos, há destruição e miséria; desconheceram o caminho da paz.
Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem
na lei o diz para que se cale toda boca, e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que
ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno
conhecimento do pecado.”
Romanos 3.23: “Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus,”
Romanos 1.18-27: “A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens
que detêm a verdade pela injustiça; porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre
eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder,
como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo,
sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis;
porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças;
antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração
insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível
em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por
isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para
desonrarem o seu corpo entre si; pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e
servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém! Por causa disso, os
entregou Deus a paixões infames; porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas
relações íntimas por outro, contrário à natureza; semelhantemente, os homens também, deixando o
contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza,
homens com homens, e recebendo, em si mesmos, a merecida punição do seu erro;”
Romanos 7.15-24: “Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não
faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é
boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei
que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim;
não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço.
Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim.
Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque, no tocante ao
homem interior, tenho prazer na lei de Deus; mas vejo, nos meus membros, outra lei que,
guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus
membros. Desventurado homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte?”

Efésios 2.1-3: “Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais
andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito
que agora atua nos filhos da desobediência; entre os quais também todos nós andamos outrora,
segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos; e éramos,
por natureza, filhos da ira, como também os demais;”
2ª Coríntios 4.3-4: “ Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem
que está encoberto, nos quais o deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que
lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus.”
João 8.21-24, 34, 43-47: “Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Eu retiro-me, e buscar-me-eis e
morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou não podeis vós ir. Diziam, pois, os judeus:
Porventura, quererá matar-se a si mesmo, pois diz: Para onde eu vou não podeis vós ir? E dizialhes: Vós sois de baixo, eu sou de cima; vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso,
vos disse que morrereis em vossos pecados, porque, se não crerdes que eu sou, morrereis em
vossos pecados. (...) Respondeu-lhes Jesus: Em verdade, em verdade vos digo que todo aquele que
comete pecado é servo (escravo) do pecado. (...) Por que não entendeis a minha linguagem?
Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os
desejos de vosso pai; ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há
verdade nele; quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da
mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado?
E, se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus escuta as palavras de Deus; por
isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus”
João 5.41-44: “Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o
amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais; se outro vier em seu próprio nome,
a esse aceitareis.”
Salmo 143.2: “e não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não se achará justo
nenhum vivente;”
Eclesiastes 7.20: “Na verdade, não há homem justo sobre a terra, que faça bem e nunca peque;”
Tiago 3.2: “Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal
varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo.”
Tito 1.15: “Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e
infiéis; antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados.”
1 Jo 1.8,10: “Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade
em nós.(...) Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós;”
Jeremias 17.9: “Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso; quem o
conhecerá?”

Mateus 15.19,20: “Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios,
prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem;
mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem.”
1º Coríntios 2.14: “Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus,
porque lhe parecem loucura; e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente;”
2º Coríntios 3.5: “não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós
mesmos; mas a nossa capacidade vem de Deus,”
Romanos 8.7,8: “Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à
lei de Deus, nem, em verdade, o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a
Deus.”
2) A AÇÃO DA GRAÇA DE DEUS: O bem e todas as formas de benefícios são oriundos de Deus
e sua Graça, Graça esta que é a “Graça Comum”. Mas para Salvação, só há possibilidade pela
“Graça Salvífica” da Obra do Calvário, que juntamente “Chamada Geral ou Vocação Externa”, que
é a Pregação do Evangelho, a “Chamada Eficaz ou Vocação Eficaz” da Graça gera no homem a Fé.
Portanto, a Fé não vem do homem, mas vem da Graça de Deus, que é irresistível.
Efésios 2.4-9: “Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos
amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo (pela
graça sois salvos), e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais,
em Cristo Jesus; para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua
benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isso
não vem de vós; é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie.”
2º Coríntios 3.5: “não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós
mesmos; mas a nossa capacidade vem de Deus,”
Atos 3.16: “E matastes o Príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos
testemunhas. E, pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis; e a fé
que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde.”
Atos 18.27: “Querendo ele passar à Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o
recebessem; o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam.”
1ª Pedro 1.18-21: “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, 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.”

Atos 16.14: “E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que
servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo
dizia.”
Hebreus 12.2: “Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava
proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus.”
Atos 13.48: “E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram
todos quantos estavam ordenados para a vida eterna.”
Tiago 1.18: “Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos
como primícias das suas criaturas.”
Romanos 1.4-6: “e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o espírito de santidade pela
ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a
receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé, entre todos os gentios,
de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo”
Romanos 4.16: “Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja
firme a toda a posteridade, não somente à que é da lei, mas também à que é da fé de Abraão, o qual
é pai de todos nós”
Romanos 6.23: “Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida
eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor.”
Romanos 11. 6,7: “Mas, se é por graça, já não é pelas obras; de outra maneira, a graça já não é
graça. Pois quê? O que Israel buscava não o alcançou; mas os eleitos o alcançaram, e os outros
foram endurecidos.”
1º Coríntios 1.23: “Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e
loucura para os gregos. Mas, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos
a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus”
1ª Coríntios 2.14: “Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus,
porque lhe parecem loucura; e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente;”
1ª Coríntios 1.9: “Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus
Cristo, nosso Senhor.”
Mateus 13.11: “Ele, respondendo, disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do Reino
dos céus, mas a eles não lhes é dado;”

.

Filipenses 2.13: “porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua
boa vontade.”
1ª Pedro 1.23: “sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela
palavra de Deus, viva e que permanece para sempre.”
1ª Tessalonicenses 4.7: “Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação.”
Efésios 4.4: “há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só
esperança da vossa vocação”
Efésios 6.23: “Paz seja com os irmãos e caridade com fé, da parte de Deus Pai e da do Senhor
Jesus Cristo.”
1ª Timóteo 6.12: “Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste
chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas.”
1ª Tessalonicenses 2.10 -12: “Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e
irrepreensivelmente nos houvemos para convosco, os que crestes. Assim como bem sabeis de que
modo vos exortávamos e consolávamos, a cada um de vós, como o pai a seus filhos, para que vos
conduzísseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória.”
2ª Tessalonicenses 2.13-14: “Entretanto devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos
amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela
santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso
evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo.”
João 6.44,45: “Ninguém pode vir a mim, se o Pai, que me enviou, o não trouxer; e eu o
ressuscitarei no último Dia. Está escrito nos profetas: E serão todos ensinados por Deus. Portanto,
todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu vem a mim. (...) E prosseguiu: Por causa disto, é que vos
tenho dito: ninguém poderá vir a mim, se, pelo Pai, não lhe for concedido”
João 10.3,4: “Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas
próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai
adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz;”
3) EXPIAÇÃO LIMITADA: Termo mais utilizado pelos Teólogos atuais é “Expiação Restritiva,
por mostrar que pela suficiência a Expiação é Ilimitada, mas pela Eficiência ela é direcionada e
Eficiente. Bem, seguindo a linha de raciocínio de que a Graça e a Fé provém de Deus, e de que a
Graça Salvífica da Cruz com Chamado de Deus são Eficazes, pensa-se que se Cristo tivesse
morrido por todos os homens, todos deveriam ser salvos. Mas como todos não são salvos, então a
Obra do Calvário não foi para todos os homens, mas somente para os Eleitos de Deus. Este conceito
foi retirado das Escrituras. Vejamos alguns textos:
João 15.12-16: “O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos
amei. Ninguém tem maior amor do que este: de dar alguém a própria vida em favor dos seus
amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o

servo não sabe o que faz o seu senhor; mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de
meu Pai vos tenho dado a conhecer. 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.”
João 10.11, 14, 15, 24-25: “Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas; (...) Eu
sou o bom pastor; conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me
conhece a mim, e eu conheço o Pai; e dou a minha vida pelas ovelhas. Rodearam-no, pois, os
judeus e o interpelaram: Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o
francamente. Respondeu-lhes Jesus: Já vo-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de
meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. 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.”
João 17. 6-26: “Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu mos
confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me
tens dado provêm de ti; porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as
receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles
que eu rogo; não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus; ora, todas as
minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas; e, neles, eu sou glorificado. Já não estou no
mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai santo, guarda-os
em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles,
guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da
perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas, agora, vou para junto de ti e isto falo no mundo
para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o
mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires
do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou.
Santifica-os na verdade; a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também
eu os enviei ao mundo. É a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam
santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a
crer em mim, por intermédio da sua palavra; a fim de que todos sejam um; e como és tu, ó Pai,
em mim e eu em ti, também sejam eles em nós; para que o mundo creia que tu me enviaste. 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. Pai, a minha vontade é que onde eu estou,
estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque
me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu; eu, porém, te conheci,
e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei
conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja.”

João 6.37-40: “Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim; e o que vem a mim, de modo
nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a
vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de
todos os que me deu; pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai
é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna; e eu o ressuscitarei no último
dia.”
Atos 20.28: “Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu
bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue.”
Mateus 1.21: Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo
dos pecados deles.
Romanos 8. 31-35: “Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes, o entregou por todos nós, como nos não
dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É
Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu ou, antes, quem
ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos
separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez,
ou o perigo, ou a espada?”
Mateus 11.25-27: “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. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho,
senão o Pai; e ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar.”
João 11.51-52: “Ora, ele não disse isto de si mesmo; mas, sendo sumo sacerdote naquele ano,
profetizou que Jesus estava para morrer pela nação e não somente pela nação, mas também
para reunir em um só corpo os filhos de Deus, que andam dispersos.”
Apocalipse 1.4-6; 5.9-10: “João, às sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros,
da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos sete Espíritos que se acham diante do
seu trono e da parte de Jesus Cristo, a Fiel Testemunha, o Primogênito dos mortos e o Soberano dos
reis da terra.Àquele que nos ama, e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados, e nos
constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos
séculos. Amém! (...) e entoavam novo cântico, dizendo:Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os
selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda
tribo, língua, povo e nação e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes; e reinarão sobre
a terra.
Gálatas 1.4: “o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste
mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai,”

4) ELEIÇÃO E PREDESTINAÇÃO: Eleição trata-se da Escolha Divina para a Salvação. E
Predestinação está relacionada à decisão divina antes de forma prévia, ou antes de todas as coisas.
Seguindo a lógica de que o homem está perdido e na depravação do pecado, e que por si
próprio não pode chegar a Deus e nem fazer nenhuma Escolha quanto a Salvação. E que Deus é

quem concede a Graça com a Fé que são Eficazes pela ação da Expiação. Também a Salvação não é
de nenhum mérito ou decisão humana, porém decisão Divina. E que Deus é quem organiza,
preordena e dirige todas as coisas pela sua Soberania, antes que ocorram, pois Ele não está preso ao
tempo, mas sim, criou o tempo e espaço. Entende-se, logicamente que Deus ELEGE E
PREDESTINA, para quem Ele envia Cristo com a Salvação e Vida Eterna.
Este conceito veio dos textos bíblicos, tais como:
Efésios 1.3-2.10: “Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com
todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes
da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos
predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua
vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no Amado. Em quem
temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que
Ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério
da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em
Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as
que estão na terra; nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados
conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com
o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo; em quem
também vós estais, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação; e,
tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa; o qual é o penhor da
nossa herança, para redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Pelo que, ouvindo eu
também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e a vossa caridade para com todos os santos, não
cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de
nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de
revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a
esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a
sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu
poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus,
acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só
neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés e, sobre todas as
coisas, o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo
em todos. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo,
andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que,
agora, opera nos filhos da desobediência; entre os quais todos nós também, antes, andávamos nos
desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos; e éramos por natureza
filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito
amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente
com Cristo (pela graça sois salvos), e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos
lugares celestiais, em Cristo Jesus; para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da
sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por
meio da fé; e isso não vem de vós; é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se
glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou
para que andássemos nelas.
Romanos 8. 28-34, 37-39: “E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem
daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes
conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele
seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou; e aos
que chamou, a esses também justificou; e aos que justificou, a esses também glorificou. Que
diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a
seu próprio Filho poupou, antes, o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele
todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os

justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu ou, antes, quem ressuscitou dentre os
mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. (...) Mas em todas estas coisas
somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte,
nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir,
nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de
Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor!”
Romanos 9.6-29: “E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de
Israel são, de fato, israelitas; nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos; mas:Em
Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da
carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da
promessa é esta: Por esse tempo, virei, e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também
Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. 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. 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. Tu, porém, me dirás: De que se queixa ele ainda? Pois quem
jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus?! Porventura, pode o
objeto perguntar a quem o fez: Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a
massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro, para desonra? 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?
Assim como também diz em Oséias: 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. 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. Porque o Senhor
cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve; como Isaías já disse: Se o Senhor dos
Exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e
semelhantes a Gomorra.”
2ª Timóteo 1.8, 9: “Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que
sou prisioneiro seu; antes, participa das aflições do evangelho, segundo o poder de Deus, que nos
salvou e chamou com uma santa vocação; não segundo as nossas obras, mas segundo o seu
próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos”
2ª Timóteo 2.8-10: “Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos
mortos, segundo o meu evangelho; pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor; mas a
palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também
eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna.”
Atos 13.48: “E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram
todos quantos estavam ordenados para a vida eterna.”

Tiago 1.18: “Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos
como primícias das suas criaturas.”
1ª Coríntios 1.24-29: “mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a
Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os
homens; e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. 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.”
1ª Coríntios 2.6-12: “Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados; não, porém, a
sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada; mas falamos a
sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para
a nossa glória; sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu; porque, se a
tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória; mas, como está escrito: Nem
olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem
preparado para aqueles que o amam.Mas Deus no-lo revelou pelo Espírito; porque o Espírito a
todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as
coisas do homem, senão o seu próprio espírito, que nele está? Assim, também as coisas de Deus,
ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o espírito do mundo,
e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado
gratuitamente.”
Apocalipse 13.8: “e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não
foram escritos no Livro da Vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo.”
1ª Tessalonicenses 1.3-4: “Lembrando-nos, sem cessar, da obra da vossa fé, do trabalho da
caridade e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai,
sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus.”
2ª Tessalonicenses 2.13,14: “Mas devemos sempre dar graças a Deus, por vós, irmãos amados do
Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e
fé da verdade, para o que, pelo nosso evangelho, vos chamou, para alcançardes a glória de nosso
Senhor Jesus Cristo.”
Tito 1.1: “Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o
conhecimento da verdade, que é segundo a piedade.”
2ª Pedro 1.10: “Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais
profetizaram acerca da graça a vós outros destinada.”
1ª Tessalonicenses 1.3-6: “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, porque o nosso evangelho não chegou
até vós tão-somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena
convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós.”

Mateus 22.14: “Porque muitos são chamados, mas poucos, escolhidos.”

5) PERSEVERANÇA DOS SANTOS: Pelo conceito da Eleição e Predestinação, da Graça Eficaz
e Irresistível, da Expiação Restritiva e Objetiva, considera-se o conceito de que os que foram Salvos
não desistirão da sua Fé, pois ela não vem deles, mas de Deus. Não que a pessoa salva faça o que
quiser de pecado e continuará salva, mas quem é salvo não tem prazer no pecado e persevera até o
fim. Tal conceito vem de vários textos, como:
João 6. 38-40: “E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me
deu; pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo
homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna; e eu o ressuscitarei no último dia.”
Romanos 8.1: “Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus”
Romanos 8.38,39: “Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os
principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade,
nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso
Senhor!”
1ª João 5.13: “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”
2ª Timóteo 4.18: “O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu
reino celestial. A ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém!”
1ª Coríntios 1.8,9: “o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no
Dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu
Filho Jesus Cristo, nosso Senhor.”
Filipenses 1.6: “Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de
completá-la até ao Dia de Cristo Jesus.”
Mateus 18. 12-14:“Que vos parece? Se um homem tiver cem ovelhas, e uma delas se extraviar, não
deixará ele nos montes as noventa e nove, indo procurar a que se extraviou? E, se porventura a
encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas noventa e nove
que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai celeste que pereça um só
destes pequeninos.”
João 10.28,29: “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.”
1ª Pedro 1.5: “Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada
para revelar-se no último tempo.”
2ª Timóteo 1.12: “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.”

João 17.2, 6, 9, 24: “assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele
conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. (...) Manifestei o teu nome aos homens que me
deste do mundo. (...) Eram teus, tu mos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. É por eles
que eu rogo; não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus; (...) Pai, a
minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a
minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo”
1ª Tessalonicenses 5.23-24: “O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo; e o vosso espírito,
alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus
Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará.”
2ª Tessalonicenses 3.3: “Todavia, o Senhor é fiel; ele vos confirmará e guardará do Maligno.”

