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1. Leitura: Salmos 150. 1-2 

 

2. Cântico: Eu sou quem dizes que eu sou – 

IBSPLAY https://youtu.be/lYAP1kGxWwY  

 

3. Confissão/Gratidão: Exaltem ao Senhor em oração, confessem os pecados 

perante Deus e agradeçam por seu perdão e graça sobre nossas vidas. 

 

4. Instrução: Após os devocionais a respeito das doutrinas fundamentais da 

reforma, os cinco somentes: Sola fide, Sola Gratia, Solus Christus, Sola Scriptura, Soli 

Deo glória, estamos proporcionando para a igreja, por meio desta nova série de 

devocionais, uma imersão nas chamadas “doutrinas da graça”. As doutrinas da 

graça não são doutrinas humanas e nem doutrinas inovadoras, antes estão presentes 

na Bíblia como um todo. Almejando um melhor entendimentoa respeito faremos uso 

de um recurso didático, visando a compreensão  destas velhas verdades, vejamos: 

 

Tulip – A flor da reforma 

Tulip é uma formatação didática para nos referirmos as doutrinas da graça. Funciona 

como um acróstico, a fim de servir como um recurso auxiliar para a memorização 

destas doutrinas:  

T – Total Depravity - Total Depravação 

U – Unconditional Election – Eleição Incondicional  

L – Limited Atonement – Expiação Limitada 

I – Irresistible Grace – Irresistível graça 

P – Perseverance of the saints – Perseverança dos Santos 

Agora, apresentados as doutrinas da graça, avançamos para entendermos cada uma 

delas. Serão no total 5 devocionais, onde neste segundo estudo abordaremos a 

doutrina da Eleição Incondicional. 

 

https://youtu.be/lYAP1kGxWwY
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Eleição Incondicional 

A eleição de Deus é um ato incondicional de graça que foi concedida através do seu 

Filho Jesus antes da existência do mundo. Através de tal ato, Deus escolheu, antes 

da fundação do mundo, aqueles que seriam libertos da escravidão do pecado e 

trazidos ao arrependimento e à fé salvadora em Jesus. 

Quando o apóstolo declarou: “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.” (2 

Tessalonicenses 2:13-14). Ele, o apóstolo, tinha claro em sua mente, como diz o 

pastor batista Charles Spurgeon, “a grande e a gloriosa doutrina da antiga escolha de 

Deus de sua família”.  

Ao conferirmos a Confissão de Fé Batista de Londres de 1689, encontramos o 

seguinte no terceiro Capítulo: “Por meio do decreto de Deus e para manifestação da 

Sua glória, alguns homens e anjos são predestinados ou preordenados para a vida 

eterna por meio de Jesus Cristo, para o louvor de Sua gloriosa graça; outros são 

deixados a agir em seus pecados para a sua justa condenação, para o louvor da Sua 

gloriosa justiça. Esses anjos e homens, assim predestinados e preordenados, são 

particular e imutavelmente designados; e o seu número é tão certo e definido, que não 

pode ser aumentado ou diminuído. Aqueles da humanidade que são predestinados 

para a vida, Deus, antes da fundação do mundo, de acordo com o Seu propósito 

eterno e imutável, e o secreto conselho e beneplácito de Sua vontade, os escolheu 

em Cristo, para a glória eterna, por Sua pura livre graça e amor, não por qualquer 

outra coisa na criatura, como condições ou causas que O movessem a isso”. A nossa 

oração deve sempre ser: “Nada em minhas mãos eu trago, 

Simplesmente à Tua cruz me agarro,” 

 

Vejamos, como esta verdade está na Bíblia como um todo: 
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Na Lei 

O texto de Gênesis é enfático, após a queda (Gn 3): “E porei inimizade entre ti e a 

mulher, e entre a tua semente e a sua semente; esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás 

o calcanhar.” Gênesis 3.15  

Nos poéticos 

“Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. 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.” Salmo 78.67-70 

Nos profetas  

    O meu servo a quem escolhi; para que o saibais, e me creiais. (Isaías 43.10) 

Nos Evangelhos  

Todo o que o Pai me dá virá a mim; e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei 

fora. João 6.37 

Nas cartas Paulinas 

“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. (Romanos 9.15-16) 

O que Israel está buscando, isso não alcançou; mas os eleitos o alcançaram; e os 

demais foram endurecidos. (Romanos 11.7; cf. 9.11-12) 

     [Deus Pai] nos escolheu [em Cristo] antes da fundação do mundo. (Efésios 1.4) 

5. Aplicação: Pensamentos para a devoção pessoal/familiar: 

a) Há alguns que dizem: “É difícil para Deus escolher alguns e deixar outros!”. Agora, 

reflita honestamente. Existe alguma pessoa a qual você conheça que deseja ser 

santo, que deseja ser regenerado, deixar o pecado e andar em santidade? Você 

diz: “Sim, existe alguém”, você até diz: “eu mesmo desejo”. Então, Deus te elegeu. 

Mas existem tantos outros que dizem: “Não. Eu não quero ser santo. Eu não quero 

deixar as minhas concupiscências e meus vícios”. Então como reclamar que Deus 
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não elegeu alguns? Pois, se fossem eleitos, não gostariam disso, de acordo com 

sua própria confissão. Se Deus tivesse escolhido esses que rejeitam a santidade, 

eles não diriam não se importarem com isso. Se preferem a embriaguez em 

relação à sobriedade, a desonestidade em relação à honestidade? Se amam os 

prazeres deste mundo mais do que a religião, então, por que reclamam que Deus 

não os escolheu para a religião? 

 

b) A doutrina da eleição incondicional aponta para a verdade bíblica de que somos 

salvos não pelo o que fazemos, mas unicamente pelo o que Cristo fez. Atente-se 

as palarvas do pastor batista Charles Spurgeon: “Ele terá misericórdia de quem 

Ele tiver misericórdia”. Ele salva porque Ele quer salvar. E se você me perguntar 

por que Ele me salva, só posso dizer: porque Ele quis. Existe algo em mim que 

deve recomendar-me a Deus? Não, eu rejeito tudo. Eu não tinha nada para me 

recomendar. Quando Deus me salvou, eu era o mais repugnante, perdido e 

arruinado da raça. Eu estava diante dEle como uma criança em meu sangue. Em 

verdade, eu não tinha poder para me ajudar. O quão miserável eu me senti e 

reconheci ser! Se você já teve algo para recomendar-se a Deus, eu nunca tive. 

Eu estarei contente em ser salvos pela graça, graça pura e sem mistura. Eu não 

posso me orgulhar de mérito algum. Se você pode fazê-lo, ainda assim eu não 

posso.” 

 

6. Intercessão: Ore a Deus com gratidão, reconhecendo quão maravilhosa salvação 

Ele concedeu a pecadores como nós.  

 

7. Conclusão: Em nosso próximo devocional entenderemos a doutrina da Expiação 

limitada. Perceberemos o quanto ela é Bíblica e como ela precisa ser redescoberta, 

todos os dias, para a manuntenção da nossa fé. Soli Deo Gloria! 

 

 

 


