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EBD – Escola Bíblica Dominical 

TEXTO BASE: Efésios 2.8 

PALAVRAS CHAVE: Doutrinas da graça, TULIP, Salvação 

OBJETIVO: Apresentar as doutrinas da graça como fundamentalmente bíblicas. 

COMPETÊNCIAS DA LIÇÃO: Ao final da lição o aluno deverá Compreender a definição 

de cada uma das doutrinas da graça; Avaliar os fundamentos bíblicos das doutrinas da 

graça; Empenhar-se em observar as doutrinas como necessárias para o viver cristão; 

Experimentar e praticar, com o coração aberto, a submissão à vontade de Deus para sua 

igreja.  

Para entender a passagem: 
Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé; e isto não vem de vocês, é dom de 

Deus; não de obras, para que ninguém se glorie. 
 

Efésios 2.8,9 

As doutrinas da graça não são doutrinas humanas e nem doutrinas inovadoras, antes 

estão presentes na Bíblia como um todo. Almejando um melhor entendimento a 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: 

1) Total depravação 

A primeira doutrina é a Depravação Total, uma das principais doutrinas da graça. Ela 

afirma que o homem caído é totalmente depravado, ou seja, que o pecado afetou o homem 
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em sua totalidade. Isso significa que cada parte do homem está contaminado pelo pecado 

(mente, emoção e vontade = coração). 

A depravação total, portanto, é a doutrina que afirma que nada escapa aos efeitos 

da Queda porque pecado é algo profundo em nossa humanidade. Somos manchados na 

raiz, na fonte de nossa personalidade. O pecado está enraizado no coração (cf. Jr 17.9; 2 

Mt 15.19; Lc 6.45). Assim, pecado envolve nossos pensamentos, emoções, desejos e 

atitudes. Pois o que procede de fonte impura é impuro. 

Que compreensão mais profunda temos nessa perspectiva? 

Enquanto a maioria dos evangélicos enxergam o conceito de pecado em nossas 

ações, palavras e pensamentos (você concorda com isso?), de forma mais profunda, a 

perspectiva reformada explora a pecaminosidade das intenções, motivações. Desta 

forma, não focamos apenas nos atos pecaminosos, mas também naquilo que precede os 

atos pecaminosos. 

Que compreensão mais profunda temos nessa perspectiva? 

Adentrando essa perspectiva, entendemos que a santidade não pode ser medida 

pelo período de tempo em que “estamos sem pecar”, mas sim, mesmo sem atos externos 

de pecados, avaliar sempre o nosso coração. Portanto, nosso coração pode estar 

“inconscientemente” encharcado no pecado mesmo que nenhuma ação externa nossa seja 

aparentemente “pecaminosa”. Assim, o pecado não é um tropeço, mas uma depravação 

total ou desvirtuamento radical. 

Depravação Total 

A depravação total aponta para a nossa incapacidade de fazermos qualquer bem 

espiritual. Entretanto, o homem não é incapaz de fazer qualquer ação boa (como ajudar 

alguém), mas até mesmo o seu “bem” é intimamente mal em seu coração. Isso significa 

que o pecado mexe não só com o “não querer fazer o bem”, mas com o “não poder fazer o 

bem”. Alguns chamam a depravação total de depravação radical, ou seja, a maldade 

encontra-se na raiz do coração humano. 

Quando o apóstolo declarou: "Porque eu sei que em mim (isto é, na minha carne), 

não habita bem algum" (Romanos 7:18), ele referiu-se a muito mais do que seu corpo com 

seus apetites, mas também ao seu homem natural inteiro, com todas as suas faculdades, 

poderes e propensões. 

Vejamos, como esta verdade está na Bíblia como um todo;  

Na Lei  

O texto de Gênesis é enfático, após a queda (Gn 3): “Viu o Senhor que a maldade 

do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo desígnio do 

seu coração;” - Gn 6.5  

Nos poéticos  

“Diz o insensato no seu coração: Não há Deus. Corrompem-se e praticam 

abominação; já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, 

para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e 
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juntamente se corromperam; não há quem faça o bem, não há nem um sequer.” - Salmo 

14.1-3  

Nos profetas  

“Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças, como trapo da 

imundícia; todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, 

nos arrebatam.” - Isaías 64.6 “Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e 

desesperadamente corrupto; quem o conhecerá?” - Jeremias 17.9 

Nos Evangelhos  

“Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida.” João 5.40  

Nas cartas Paulinas  

Leia com atenção Romanos 3.9-20; 

2) 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 desse 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. 

A doutrina da Eleição (ou Predestinação) afirma que nosso estado sem Cristo é de 

depravação total: Ef 2:3; Rm 3:12; Jo 8:34. Sem Cristo, nossa consciência está cativa aos 

desejos carnais, vivemos acorrentados pelos prazeres mundanos e não damos um passo 

sequer na direção de Deus. Por isso, Deus elege determinadas pessoas, fazendo com que 

estas cheguem à fé na pessoa e obra de seu Filho unigênito. Essa doutrina não foi uma 

criação autônoma dos teólogos protestantes. Há respaldo bíblico e podemos ver nas 

Escrituras, o próprio Cristo e também seus discípulos ensinando a predestinação:  

“Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer; e eu o ressuscitarei no 

último dia.” João 6:44 

“Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades 

e deis fruto, e o vosso fruto permaneça; a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes 

ao Pai ele vo-lo conceda.” João 15:16 

“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.” 2 Tessalonicenses 2:13 

A Eleição Incondicional nos escritos Paulinos  

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”. 
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Em Romanos 9-11 o apóstolo Paulo afirma que o SENHOR elegeu, formando um 

povo para si. Paulo irá demonstrar que nem todos os filhos carnais são descendentes de 

Abraão. Ismael, era um descendente natural, contudo não foi contado na genealogia 

Abraâmica. Isaque era o filho da promessa (Romanos 9:7-8). E como a promessa foi feita 

antes da circuncisão, e Abraão creu nela, logo, os que compartilham da mesma fé podem 

ser chamados filhos de Abraão (Gálatas 3:7). Isaque era fruto da promessa. Em 

contrapartida, Ismael era fruto da procriação natural. Isaque nasceria de uma mulher já 

velha e estéril. Isaque era um milagre de Deus. Por isso, em Gálatas 4:29 diz-se que Isaque 

era “segundo o Espírito”, tal como são os demais crentes (Gálatas 4:28). Diante disso, 

Ridderbos [2004, p. 386] comenta: 

É bastante clara, portanto, a distinção que Deus fez, desde o começo, na eleição 

e formação de seu povo. Pelo nascimento de Isaque e a exclusão de Ismael, ele 

indicou claramente que a base para a eleição de Israel não se encontrava, de 

forma alguma, em qualquer qualidade humana, nas potencialidades da “carne” 

ou na descendência natural, mas somente em sua obra divina, na força 

vivificante de sua promessa, no poder de seu Espírito. 

Após falar sobre os dois filhos de Abraão, Paulo faz referência a Esaú e Jacó, irmãos 

gêmeos e filhos de Isaque com Rebeca. Jacó é escolhido para dar sequência a linhagem 

da promessa, enquanto Esaú é preterido. Seria Jacó mais excelente que o seu irmão? A 

resposta é não. Antes do seu nascimento, sem nem terem feito nenhuma obra boa ou má, 

Deus já havia dito a mãe deles que o mais velho serviria ao mais moço (Rm 9:11-12). E por 

que isso? A chave para esta pergunta se encontra no versículo 11: “para que o propósito 

de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que 

chama”. Assim, a eleição é fruto do propósito soberano e gracioso de Deus, de modo que 

somente Ele pode ser glorificado (Efésios 1: 4-6). Storms [2014, p.40] disserta sobre Deus 

ser glorificado no ato de eleger: 

O “porquê da soberania de Deus na salvação é esclarecido repentinamente por 

Paulo em Efésios 1, tornando-o assim incontestável. Cada estrofe do parágrafo 

de abertura termina com o refrão: “para o louvor da sua gloriosa graça” (v.6), 

“para o louvor da sua glória” (v.12), “para o louvor da sua glória” (v.14). No 

versículo 17, Deus é mencionado como “o glorioso pai”, que poderia ser 

traduzido como “o Pai da Glória”, ou também pode indicar que o Pai é a fonte de 

toda a glória. Em qualquer caso, o foco definitivo da eleição é a glória de Deus 

pai, Filho e Espírito Santo. 

3) Expiação Limitada 

Tendo recebido os nomes dos eleitos pelo Pai na eternidade passada, Jesus Cristo 

veio a este mundo para adquirir a salvação deles. Na cruz, Jesus não tornou o mundo inteiro 

algo potencialmente salvável. Antes, ele de fato salvou. Jesus assegurou realmente a vida 

eterna para suas ovelhas. Morrendo por todos os que lhe tinham sido confiados pelo Pai, 

propiciou a ira de Deus. Todos aqueles pelos quais Jesus morreu foram verdadeiramente 

salvos por meio de sua morte. Nenhum deles perecerá. 

A grande discussão: Cristo providenciou uma maneira de salvar os pecadores 

(possibilidade) ou Cristo salvou todos aqueles a quem Ele quis salvar (eficácia)? 
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Expiação é o ato de expiar. Expiar significa purificar, lavar, cobrir, fazer reparação, dar 

satisfação, sofrendo uma penalidade ou um castigo, como no caso da expiação de um 

crime. 

Teologicamente, expiação é a providência de Deus para isentar totalmente da culpa 

do pecado, herdada de Adão, aqueles que Ele elegeu, lançando-a sobre seu Filho, na cruz. 

Falando dessa providência, Paulo diz, em 2Co 5.21 : “Aquele que não conheceu pecado, 

ele o fez pecado por nós; para que, nele, fôssemos feitos justiça de Deus”. 

Cristo vem não para morrer por todos, mas por aqueles que ele elegeu. A salvação 

não é uma possibilidade, mas o resultado da expiação eficaz. Cristo não possibilitou o 

pagamento da dívida na cruz, mas definitivamente a pagou. Não é que o sacrifício de Cristo 

não tenha poder em si para salvar toda a humanidade. Salvar a humanidade não era o 

objetivo de Cristo ao morrer. Todos podem ouvir o convite, mas só os eleitos respondem. 

Vejamos essa verdade nas próprias palavras de Jesus: “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.” (Jo 10:26-28) 

Jesus diz, em Mateus 20.28: “Tal como o Filho do homem, que não veio para ser 

servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos”. Perceba que Cristo não 

disse que viera resgatar todos, mas muitos. E ainda, na oração ao Pai, em João 17.6: 

“Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu me confiaste, 

e eles têm guardado a tua palavra”. 

4) Irresistível Graça 

A doutrina da Graça irresistível é conhecida também como a doutrina da Vocação 

eficaz. Esta doutrina tem por base a verdade de que na cruz Deus NÃO POSSIBILITOU 

salvação, mas EFICAZMENTE SALVOU todos aqueles que foram eleitos. Sendo assim, 

quando O Espírito CHAMA os eleitos para o arrependimento é impossível que seu convite 

seja recusado. Portanto, a graça divina é irresistível para os crentes, isto é, o Espírito Santo 

acaba convencendo e infundindo a fé salvadora neles. Em resumo: Deus elegeu antes da 

fundação do mundo, mas chama o eleito para servi-Lo, no tempo, condicionandoo a aceitá-

lo. A essa chamada denominamos de VOCAÇÃO EFICAZ. 

Alguns textos bíblicos mostram essa realidade: “A mão do Senhor estava com ele, e 

muitos, crendo, se converteram ao Senhor” (At 11.21) – “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). 

Um dos textos mais expressivos do AT, em que o próprio Deus mostra Seu favor 

para com Seu povo, encontra-se em Deuteronômio 7.7,8: “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 mandamento 

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”. 
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No Novo Testamento, a ideia se expande e se firma e o termo “graça” aparece muitas 

vezes. Paulo é o autor que mais se preocupou em mostrar que o favor de Deus para com 

o escolhido é imerecido: Romanos 3.24 – “… sendo justificados gratuitamente, por sua 

graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus” – Efésios 2.5,8,9: “e estando nós 

mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, – pela graça sois salvos … 

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”. Piper assim define graça irresistível: “Graça 

irresistível se refere à obra soberana de Deus em vencer a rebelião do nosso coração e 

trazer-nos à fé em Cristo”. 

John Piper nos faz refletir sobre tudo isso: “Imagine que você está diante de Deus 

no céu, e Ele lhe pergunta: Por que você está aqui? E você diz: Porque cri no Seu Filho e 

me prostrei diante dele para ter misericórdia. Tenho confiado na morte dele para ter meu 

perdão, em sua vida para a justiça. Só espero nEle. O Pai vai sorrir e dizer: Isso, resposta 

certa! Ele poderia dizer: E por que você fez tudo isso e seu primo não? Naquele momento 

você não vai querer dizer: Sou mais esperto ou sou mais espiritual, ou sou mais sábio… 

não! Você só vai colocar a mão na boca e dizer: Graça. Graça inexplicável”. 

5) Perseverança dos Santos 

A Bíblia ensina que todos os eleitos são guardados pelo poder do Pai. Nenhum dos 

escolhidos do Pai se perderá. Nenhum daqueles pelos quais o Filho morreu perecerá. 

Nenhum dos que foram ou forem regenerados pelo Espírito cairá da graça. Todos quantos 

receberam ou receberem a graça salvadora de Deus serão conduzidos para a glória, 

protegidos e preservados para sempre. 

Paulo diz, em Romanos 11.29: “… porque o dom e a vocação de Deus são 

irrevogáveis”. O que Deus efetuou em nós, ninguém, nem nós, nem o diabo, nem mesmo 

Deus poderá cancelar. E o apóstolo confirma, em Filipenses1.6: “Estou plenamente certo 

de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao Dia de Jesus Cristo”. 

E diz mais ainda: “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). Desde 

a chamada até à glorificação, Deus está conosco. 

O profeta Daniel descreve uma época em que um dos governantes dos últimos dias 

“proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo” (Dn 7.25). E no livro 

do Apocalipse, o apóstolo João descreve esse tempo assim: “Se alguém leva para cativeiro, 

para cativeiro vai. Se alguém matar à espada, necessário é que seja morto à espada. Aqui 

está a perseverança e a fidelidade dos santos” (Ap 13.10). 

Traduzindo as verdades acima, elas apontam para a realidade de que eventos de 

revolta e tumulto em todo o mundo devem servir como um aviso para nós de que chegará 

o dia, mais cedo ou mais tarde, em que a hostilidade do homem não poderá ser contida 

pela força humana. Ela romperá a represa da contenção e inundará sua própria porta. E a 

pergunta mais urgente para todos os seguidores de Jesus Cristo será: “A nossa fé em Jesus 

resistirá? Ou vamos dar lugar ao medo, à incredulidade, à raiva e à vingança? 

A PERSEVERANÇA É APERFEIÇOADA NA COMUNHÃO DOS ELEITOS  
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Hebreus 3.13: “Pelo contrário [ao contrário de dar lugar a um perverso coração de 

incredulidade], exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama Hoje, a 

fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado”. Então no versículo 15 

ele faz o que nos diz para fazer. Ele nos exorta com as palavras do Salmo 95.7-8: “Hoje, 

se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração”. Assim, o segundo ponto dessa teologia 

da perseverança é que Deus projetou sua igreja para que seus membros perseverem até 

o fim na fé por meio de falar e ouvir palavras de apoio na fé uns dos outros. Você e eu 

somos os instrumentos pelos quais Deus preserva a fé de seus filhos. Perseverança é um 

projeto comunitário. 

APLICAÇÃO 

a) Nunca estaremos diante de um arrependimento genuíno sem o reconhecimento do 

tamanho da nossa depravação. Quão terríveis foram as ofensas carregadas por 

Jesus? Quão terrível você considera os seus pecados? 

b) Não deixe seu coração tornar-se perverso e incrédulo, porque se o fizer, você se 

afastará do Deus vivo e perecerá para sempre. Coloque-se diante de Cristo em 

confissão e receba perdão reservado aqueles que creem.  

c) Nossa caminhada terá um fim e nós chegaremos ao final, porque Deus nos elegeu 

desde toda a eternidade e nos tem acompanhado em toda a nossa caminhada até 

ao final, tomando-nos em Seus eternos braços e levando-nos à eternidade com Ele. 

Por isso, podemos dizer, como Paulo, em 2Timóteo 1.12: “...porque sei em quem 

tenho crido e estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele 

Dia”. 

d) Confie no sacrifício de Cristo, pois sua obra vicária é única e suficiente.  

e) Como um meio de proteger uns aos outros de um coração tão perverso e incrédulo, 

fale palavras que sustentam a fé e que apoiam a fé na vida de cada um a cada dia. 

f) Esta advertência e exortação não é porque uma pessoa que realmente pertence a 

Cristo pode se perder, mas porque a perseverança é a evidência de que você 

realmente pertence a Cristo. Se você cair definitivamente, sem qualquer 

arrependimento, isso demonstra que nunca foi um verdadeiro participante de Cristo. 

E Deus nunca permitirá que isso aconteça com aqueles que se tornaram 

participantes de Cristo. 

g) Pregue a Palavra da verdade, anuncie o Evangelho a todos, pois a fé vem pelo ouvir. 

 


