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30/8/2020 

EBD – Escola Bíblica Dominical 

TEXTO BASE: RM 8.29-30  

PALAVRAS CHAVE: Deus, Evangelização, Soberania. 

OBJETIVO: Entender a soberania de Deus na obra da evangelização. 

 

Para entender a passagem 

Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e 

irrepreensíveis diante dele em amor; E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, 

para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, Para louvor da glória de 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, 

 

Efésios 1:4-7 

INTRODUÇÃO:______________________________________________________________________________ 

Chegamos ao fim da nossa série de estudos sobre evangelismo. Nesse tempo de 

aprendizado vimos sobre a teologia da criação e como a evangelização está 

intimamente ligada à obra da criação de Deus. Além disso, percebemos que Israel, 

como povo de Deus, já exercia essa função de abençoar as nações vivendo sob 

os decretos da lei de Deus e se destacando pela crença em um único Deus - o 

monoteísmo. Diversas tribos iam até Israel para aprender sobre o Deus verdadeiro, 

mas Israel acabou falhando em sua missão. Adiante, aprendemos sobre a extensão 

do pacto de Deus em Abraão, para a benção de todos os povos. Portanto, somos 

considerados, pela fé, filhos de Abraão e recebemos uma ordem em (MT 28.18-20) 

de levar as boas novas de Cristo Jesus até os confins da terra. 

 

Assim ficou claro o fato de Deus ser o Senhor da História e estar no controle dela – e 

isso inclui o evangelismo e a salvação do descrente. Neste momento, para alguns, 

entra o conflito entre a responsabilidade humana de evangelizar e a soberania de 

Deus em salvar. É a partir disso que surge a questão a seguir, da qual nos 

dedicaremos no intuito de responde-la. Então vamos lá. 

 

I.  Se Deus é soberano na evangelização por que deveríamos evangelizar? 

TEMA: A IGREJA CENTRADA NA PALAVRA 

LIÇÃO: SE DEUS É SOBERANO NA SALVAÇÃO POR QUE DEVERÍAMOS 

EVANGELIZAR?. 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/ef/1/4-7+
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Essa é uma questão que preocupa muitos cristãos evangélicos de hoje. Há os que 

creem na soberania Divina de modo incondicional e inflexível pelo qual (a nosso 

ver) a Bíblia a apresenta. Inversamente, há aqueles que acreditam que o homem 

é participante eficaz em sua salvação, contribuindo com Deus, ou até mesmo o 

protagonista da mesma - essa perspectiva foi desenvolvida por pessoas que não 

criam na absoluta ação soberana de Deus na salvação. Entretanto, mesmo entre 

aqueles que advogam a total soberania de Deus, há uma visão extremada, a 

saber, o hiper-calvinismo que é a posição mais radical do pensamento 

supracitado. Estes últimos chegam a alegar que pelo fato de Cristo ter morrido em 

favor dos eleitos, independente se há ou não pregação do evangelho, eles serão 

levados à cruz para a salvação.  

 

Porém, a questão da soberania de Deus na salvação, deve ser tratada como 

urgente. Uma vez que, caso contrário, se a desprezarmos, estamos dizendo que o 

homem por si só é capaz de salvar-se independentemente da ação de Deus. 

 

A) Deus é soberano em graça e isso testifica a necessidade da evangelização. 

Mesmo diante da graça da eleição permanece o fato de que a evangelização é 

necessária, isto porque nenhum ser humano pode ser salvo sem o anúncio do 

evangelho.  O Apóstolo Paulo assevera essa verdade:  

“Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, 

invocarão aquele em quem não creram? e como crerão naquele de quem não 

ouviram? e como ouvirão, se não há quem pregue  

E como pregarão, se não forem enviados? como está escrito: Quão formosos os 

pés dos que anunciam o evangelho de paz; dos que trazem alegres as boas 

novas.” 

Contudo, Deus não somente decreta a salvação para os eleitos, Ele também 

preordena o meio para aquele fim. E qual seria esse meio? Deus escolheu a 

loucura da pregação como o meio para obter a redenção. Suponho que Ele 

poderia ter estabelecido seu propósito divino sem nós. Ele poderia ter publicado 

seu Evangelho nas nuvens, usando seu santo dedo para escrever no céu. Poderia, 

Ele mesmo, pregar o Evangelho, com sua própria voz, gritando do céu.  

 Entretanto, nem todos têm obedecido ao evangelho; e é por esse motivo que o 

Apostolo Paulo ao citar o profeta Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa 

pregação?” (Romanos 10:13-16). Alguém precisa falar-lhes de Cristo antes de 

poderem confiar nele, e eles precisam confiar em Cristo antes de poderem ser 

salvos por ele. A salvação depende da fé, e a fé de conhecer o evangelho. A forma 

como Deus salva os pecadores é trazendo-os a fé mediante o contato com o 

evangelho. Portanto, se alguém precisa ser salvo, a evangelização é algo 

necessário. A evangelização é o meio ordinário para a extraordinária eleição de 

Deus.  

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/rm/10/13-16+
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B) Se tudo estava predestinado por que Cristo nos deu a grande comissão?  

Já vimos que Deus fez um pacto com Abraão e este pacto consistia em abençoar 

todos os povos, línguas e nações. Este pacto abrangeria o mundo inteiro, e é nesta 

perspectiva que Jesus Cristo Comissiona o seu povo para a proclamação do 

evangelho atribuindo essa responsabilidade a nós, os cristãos. 

Sobretudo, a identidade dos não eleitos é uma das “coisas secretas” de Deus sobre 

as quais o seu povo não deve fazer especulações, e em outras palavras: nós não 

sabemos quem são os eleitos! É por isso que somos comissionados a pregar o 

evangelho a TODA criatura! Deus conhece seus eleitos, nós não! Essa verdade nos 

concede a segurança na evangelização, e isto é o que veremos a seguir.  

II.A soberania de Deus, em graça, nos fornece a única esperança de sucesso na 

evangelização 

 

Algumas pessoas tem medo de que a crença na soberana graça de Deus leve à 

conclusão de que a tarefa da evangelização é inútil, visto que Deus salvará seus 

eleitos de qualquer jeito, querem eles ouçam o evangelho ou não. No entanto, 

essa é uma conclusão falsa. Já afirmamos até aqui o fato de que o anúncio é o 

meio ordinário para a eleição extraordinária de Deus. 

 

Esse pensamento que inutiliza a evangelização deve ser combatido. Temos que a 

soberania de Deus, em graça, é a única coisa que previne a tarefa de anunciar o 

evangelho de ser sem sentido. Pois ela cria a possibilidade – ou melhor, até, a 

certeza – de que a evangelização será frutífera. Caso dependesse do homem, e 

não de Deus, a evangelização séria o empreendimento cristão mais infrutífero de 

todos.  

 

A) E porque seria assim? Por causa da incapacidade espiritual do homem 

pecaminoso. O homem caído, segundo Paulo, tem uma mente obscurecida, 

sendo assim incapaz de entender a verdade espiritual. “Ora, o homem natural 

[não espiritual, não regenerado] não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque 

lhe são loucura; e não pode entende-las porque elas se discernem 

espiritualmente” (1 Co 2.14). Paulo faz uma declaração maciça em relação ao 

homem caído. O homem em Adão não tem em si mesmo a capacidade de 

aprender as realidades espirituais, ou de obedecer à lei de Deus de todo o 

coração. A inimizade contra Deus, que leva à deserção de Deus, é a lei da sua 

natureza. Trata-se, por assim dizer, de um instinto dele de suprimir, evitar e negar a 

verdade de Deus, e de desrespeitar a autoridade de Deus, e de escarnecer da lei 

de Deus – E quando ouve o evangelho, por vezes, o homem sem Deus ainda 

duvidará e desobedecerá. Desta forma, fica claro que homem é incapaz de salvar 

a si mesmo. A beleza da soberania de Deus na evangelização compreende no 

fato de que é Ele quem salva, resgata e perdoa o pecador arrependido.  

 

B) O que isso significa para a evangelização? Significa, simplesmente, que a 

evangelização, descrita como uma prerrogativa estritamente humana, não tem 

possibilidade de obter sucesso.  Por mais claros e convincentes que possamos ser 

na apresentação do evangelho, não temos esperanças de convencer ou 

converter ninguém. Será que você ou eu temos a capacidade de, por meio da 

nossa conversa honesta, romper o poder de satanás sobre a vida dos homens? 
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Será que algum de nós teria capacidade de morrer para dar a vida a quem estava 

morto? É Claro que não temos esse poder! 

 

E é isso que esquecemos muitas das vezes, Deus faz o que o homem não pode 

fazer. Deus trabalha por meio de seu Espírito, mediante a sua palavra, no coração 

dos homens pecaminosos para trazê-los ao arrependimento e à fé. A fé  é um dom 

de Deus: “Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e (...) 

crerdes nele” (Fp 1.29).  Deus trabalha no coração dos pecadores para responder 

positivamente ao convite do evangelho, dando-lhes um novo coração, livrando-

os da escravidão do pecado, abolindo a sua incapacidade de conhecer e 

levando-os a agir de acordo com a verdade de Deus, conduzindo-os a voltarem-

se verdadeiramente para Deus e confiarem em Cristo como seu Salvador. 

 

III. Aplicação 

 

1. Podemos empreender a tarefa da evangelização com coragem, pois não 

seremos avaliados pelos números de convertidos, mas pela fidelidade no 

anúncio; 

2. O anúncio ordinário da mensagem é o meio pelo qual o próprio Deus resolveu 

redimir os seus eleitos; 

3. Acreditar na soberania de Deus na salvação do incrédulo é ter a confiança 

em um Deus misericordioso e bondoso, pois ele é um único capaz de salvar e 

nos dá a vida. 

 

 

IV. Conclusão 

 

Cristo morreu por todos, mas a salvação somente é eficaz naqueles que 

confessarão com a boca que Jesus Cristo é o Senhor. Estes cristãos professos são 

conhecidos do pai, mas não somente conhecidos como escolhidos desde a 

eternidade. A salvação pertence a Deus ontem, hoje e sempre.  


