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Quem escolhe? Deus ou nós?
Tiago Vieira
Essa pergunta tem levantado acirrados debates teológicos. Somos nós que escolhemos
ser salvos ou é Deus, em Sua soberania, que escolhe quem Ele quer? Será que todos têm
oportunidade de salvação? A princípio talvez sua resposta seja: "somos nós que
escolhemos, afinal todos tem oportunidade". Mas será que é isso mesmo que a Bíblia
ensina? Vamos analisar os textos bíblicos e depois você poderá responder com mais
precisão.
A Bíblia não diz que Deus amou o mundo?
Sim, com certeza!
“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.”
João 3:16 RA
E amar o mundo não significa escolher todas as pessoas do mundo?
Não! Veja o que Jesus falou sobre seus discípulos:
“Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria por vocês serem dele. Mas eu os
escolhi entre as pessoas do mundo, e vocês não são mais dele. Por isso o mundo
odeia vocês.”
João 15:19 NTLH
Então não somos nós que escolhemos a Deus? É Ele que nos escolhe?
Exatamente. Assim Ele diz:
“Não foram vocês que me escolheram; pelo contrário, fui eu que os escolhi
para que vão e dêem fruto e que esse fruto não se perca.”
João 15:16a NTLH
Quando Ele nos escolheu?
Antes da criação do mundo.
"Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele
por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e
nos apresentarmos diante dele sem culpa..."
Efésios 1:4 NTLH
Mesmo sendo Deus que nos escolheu, será que Ele não nos escolheu por que sabia das
nossas obras futuras?
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Não, pois a salvação não depende das nossas obras, mas sim do plano e da graça
de Deus.
"Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do
que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça. Ele
nos deu essa graça por meio de Cristo Jesus, antes da criação do mundo."
2 Timóteo 1:9 NTLH
Tem algum exemplo na Escritura que mostre isso?
Sim, Jacó e Esaú são um bom exemplo de que Deus não leva em consideração as
obras de ninguém na hora de escolher.
"Mas, para que a escolha de um deles fosse completamente de acordo com o
plano de Deus, o próprio Deus disse a Rebeca: “O mais velho será dominado pelo
mais moço.” Disse isso antes de eles nascerem e antes de fazerem qualquer
coisa, boa ou má. Assim ficou confirmado que é de acordo com o seu plano
que Deus escolhe aqueles que ele quer chamar, sem levar em conta o que eles
tenham feito. Como dizem as Escrituras Sagradas: “Eu escolhi Jacó, mas rejeitei
Esaú.”
Romanos 9:11 e 12 NTLH
Amar um e rejeitar outro antes de nascerem não é uma grande injustiça de Deus?
De modo nenhum. Veja:
"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."
Romanos 9:14-16
Que direito Deus tem pra agir assim?
O direito que o Criador tem sobre aquilo que Ele cria.
"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?"
Romanos 9:20 e 21
Mas por que Deus escolhe uns e não escolhe outros?
Porque quer mostrar o seu poder sobre os vasos da ira e também mostrar a sua
glória nos vasos de misericórdia.
"E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu
poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para
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perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos
vasos de misericórdia, que para glória já dantes preparou, os quais somos nós,
a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios?"
Romanos 9:22-24 RC
Acho que Deus pode escolher pessoas para muitas coisas, mas não para a salvação.
Onde a Bíblia diz que é escolha para a salvação?
Em várias passagens das Escrituras, veja um exemplo:
"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."
2 Tessalonicenses 2:13 e 14 RA
Será que não foi por que eu quis buscar a Deus que Ele me deu a salvação?
Não, pois o homem natural, afastado de Deus, nunca o busca. Como está escrito:
"Não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda; não há ninguém
que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não
há quem faça o bem, não há nem um só."
Romanos 3:10-12 RC
Sim, mas eu tive fé. A minha fé não veio antes da escolha de Deus?
Não! Primeiro é preciso que Deus escolha a pessoa, para que então ela tenha fé.
"Pois esta é a ordem que o Senhor Deus deu a nós, o seu povo: “Eu coloquei você
como luz para os outros povos, a fim de que você leve a salvação ao mundo
inteiro.” Quando os não-judeus ouviram isso, ficaram muito alegres e começaram
a dizer que a palavra do Senhor era boa. E creram todos os que tinham sido
escolhidos para ter a vida eterna."
Atos 13:47 e 48 NTLH
Mas a fé é minha ou é um dom de Deus?
A fé é um dom de Deus!
"Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu
digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo
contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos, e cada um julgue
a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu."
Romanos 12:3 NTLH
E o meu arrependimento?
Até o arrependimento tem que ser concedido por Deus.
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"E ao servo do Senhor não convém contender, mas, sim, ser manso para com
todos, apto para ensinar, sofredor; instruindo com mansidão os que resistem, a ver
se, porventura, Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e
tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão
presos."
2 Timóteo 2:24-26 RC
Então ninguém pode ser salvo se Deus não permitir?
Exatamente. Foi isso que Jesus falou.
"E prosseguiu: Por causa disto, é que vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim,
se, pelo Pai, não lhe for concedido."
João 6:65 RA
Há mais textos que falam isso?
Sim. Veja:
"Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim; e de modo nenhum jogarei fora
aqueles que vierem a mim. Pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que
me enviou e não para fazer a minha própria vontade. E a vontade de quem me
enviou é esta: que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mas que eu
ressuscite todos no último dia."
João 6: 37-39 NTLH
Então por que Jesus falou até por meio de parábolas? Não foi pra que todas as pessoas
pudessem entender Sua mensagem?
Muito pelo contrário, Ele usou parábolas justamente para que os que não foram
eleitos não entendam, não se arrependam e, conseqüentemente, não sejam
perdoados.
"Jesus disse a eles: —A vocês Deus mostra o segredo do seu Reino. Mas para os
que estão fora do Reino tudo é ensinado por meio de parábolas, para que
olhem e não enxerguem nada e para que escutem e não entendam; se não, eles
voltariam para Deus, e ele os perdoaria."
Marcos 4:11 e 12 NTLH
Eu nunca tinha visto as coisas dessa forma. Pode-me mostrar mais textos que mostrem
isso?
Sim. O apóstolo Paulo, após falar sobre o povo de Israel e mostrar que mesmo
dentro do povo escolhido haviam escolhidos, fala sobre a época da igreja:
"A mesma coisa também acontece agora, isto é, por causa da graça de Deus,
ainda existe um pequeno número daqueles que ele escolheu. Essa escolha se
baseia na graça de Deus e não no que eles fizeram. Porque, se a escolha de
Deus se baseasse no que as pessoas fazem, então a sua graça não seria a
verdadeira graça. E isso quer dizer que não foi o povo de Israel que encontrou o
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que estava procurando. Quem encontrou foi apenas um pequeno grupo que Deus
escolheu; os outros não quiseram ouvir o chamado de Deus. Como dizem as
Escrituras Sagradas: 'Deus endureceu o coração e a mente deles; deu-lhes olhos
que não podem ver e ouvidos que não podem ouvir até o dia de hoje.' "
Romanos 11:5-8 NTLH
Deus endurece o coração e a mente das pessoas?
Sim, Ele endurece o coração e a mente de quem quer quando isso é necessário
para cumprir Seu plano.
"Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os
olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados."
João 12:40 RA
Pode mostrar algum exemplo disso na Bíblia?
Sim. Faraó é um bom exemplo de alguém que teve o coração endurecido por
Deus.
"Porém o SENHOR endureceu o coração de Faraó, e não os ouviu, como o
SENHOR tinha dito a Moisés."
Êxodo 9:12 RC
"Porque, como está escrito nas Escrituras Sagradas, Deus disse a Faraó: “Foi para
isto mesmo que eu pus você como rei, para mostrar o meu poder e fazer com que o
meu nome seja conhecido no mundo inteiro.” Portanto, Deus tem misericórdia
de quem ele quer e endurece o coração de quem ele quer."
Romanos 9:17 e 18 NTLH
Tenho uma dúvida: Judas Iscariotes era um escolhido?
Não, Judas não era um escolhido. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus fala
que eles foram escolhidos, exceto Judas.
"Eu afirmo a vocês que isto é verdade: o empregado não é mais importante do que
o patrão, e o mensageiro não é mais importante do que aquele que o enviou. Já que
vocês conhecem esta verdade, serão felizes se a praticarem. —Não estou falando
de vocês todos; eu conheço aqueles que escolhi. Pois tem de se cumprir o que as
Escrituras Sagradas dizem: 'Aquele que toma refeições comigo se virou contra
mim'. Digo isso a vocês agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer,
vocês creiam que 'EU SOU QUEM SOU'."
João 13:16-19 NTLH
Pedro fala que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar.
“E, orando, disseram: Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual
destes dois tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado, de
que Judas se desviou, para ir para o seu próprio lugar.”
Atos 1:24 e 25 RC
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Isso quer dizer que algumas pessoas já estão predestinadas para a condenação?
Veja:
“Porque se introduziram furtivamente certos homens, que já desde há muito
estavam destinados para este juízo, homens ímpios, que convertem em
dissolução a graça de nosso Deus, e negam o nosso único Soberano e Senhor,
Jesus Cristo.”
Judas 4 RC
Se é assim, então quer dizer que Deus criou essas pessoas para serem condenadas?
Exatamente.
“O Senhor fez tudo para um fim; sim, até o ímpio para o dia do mal.”
Provérbios 16:4 RC
Existem muitos escolhidos?
Jesus disse que não.
"Porque muitos são chamados, mas poucos, escolhidos."
Mateus 22:14 RC
E os escolhidos podem perder a salvação?
Não, pois ninguém pode arrebatar as ovelhas da mão de Jesus, e nada pode nos
separar do amor de Deus, pois é Ele que nos justifica.
"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 10:27-29 RA
"Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem
os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes,
nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá
separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor."
Romanos 8:38 e 39 RA
"Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os
justifica."
Romanos 8:33 RA
Mas há pessoas que abandonaram a fé cristã. Elas não perderam a salvação?
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Não, pois na verdade nunca foram salvas. A Bíblia diz que são como porcas que
foram lavadas e voltaram para a lama. Jesus diz que nunca conheceu essas
pessoas. Mesmo que tenham feito milagres, expulsado demônios e profetizado em
Seu nome, nunca foram Dele.
"Portanto, aqueles que chegaram a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus
Cristo e que escaparam das imoralidades do mundo, mas depois foram agarrados e
dominados por elas, ficam no fim em pior situação do que no começo. Pois teria
sido muito melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho certo do que,
depois de o conhecerem, voltarem atrás e se afastarem do mandamento sagrado
que receberam. O que aconteceu a essas pessoas prova que são verdadeiros estes
ditados: 'O cachorro volta ao seu próprio vômito' e 'A porca lavada volta a
rolar na lama'."
2 Pedro 2:20-22 NTLH
"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. Apartai-vos de
mim, os que praticais a iniqüidade."
Mateus 7:21-23 RA
E o que acontecerá com aqueles que morreram sem conhecer a Palavra de Deus?
Perecerão, pois a única forma de salvação é a fé em Cristo.
"Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão; e todos os
que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados."
Romanos 2:12 RC
"Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida; ninguém vem ao
Pai, senão por mim."
João 14:6 RA
"E em nenhum outro há salvação; porque debaixo do céu nenhum outro nome
há, dado entre os homens, em que devamos ser salvos."
Atos 4:12 RA
Pode citar mais textos que falam sobre o assunto?
Sim. Aí estão:
"... 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 ..."
Efésios 1:11-12
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"Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus; porque o nosso
evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder ... e vós
fostes feitos nossos imitadores ..."
1 Tessalonicenses 1:4-6
"... tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a
salvação que está em Cristo Jesus ..."
2 Timóteo 2:10
"... segundo a fé dos eleitos de Deus ..."
Tito 1:1
"Mas vós sois a geração escolhida ... o povo adquirido ..."
1 Pedro 2:9
"... vencerão os que estão com Ele, chamados, e eleitos, e fiéis."
Apocalipse 17:14
"Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a
todos quantos lhe deste."
João 17:2
"Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês,
mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de
vocês; portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la."
Efésios 2:8 e 9
"... o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam."
Atos 18:27
"Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados segundo o seu propósito. 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."
Romanos 8:28-30
"Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram:
Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: Isto
é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível".
Mateus 19:25 e 26
"Para ele, os seres humanos não têm nenhum valor; ele governa todos os anjos do
céu e todos os moradores da terra. Não há ninguém que possa impedi-lo de
fazer o que quer; não há ninguém que possa obrigá-lo a explicar o que faz.”
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Daniel 4:35
“Eu formo a luz, e crio as trevas; eu faço a paz, e crio o mal; eu sou o Senhor,
que faço todas estas coisas.”
Isaías 45:7
"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."
Mateus 11:27
"Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa
vontade."
Filipenses 2:13
Nesse estudo aprendemos que é Deus quem nos escolhe, e nos escolhe entre as pessoas
do mundo. Descobrimos que Ele opera em nós tanto o querer quanto o efetuar, que é
poderoso para endurecer o coração de quem quer, e ter misericórdia de quem quer, pois,
assim como um oleiro, Ele tem poder sobre o barro para, da mesma massa, fazer um
vaso para honra e outro para desonra, segundo a Sua vontade.
Vimos também que a escolha foi feita antes da criação do mundo, e não levou em conta
as nossas obras, nem boas nem más. Deus fez Sua escolha de acordo com o Seu plano.
O homem natural não pode nem quer buscar a Deus, pois a própria fé é um dom de
Deus, e o arrependimento tem que ser concedido por Ele.
Aqueles que o Pai deu a Jesus inevitavelmente irão a Ele, e os que vão a Ele jamais
serão lançados fora. Os eleitos nunca perecerão, pois ninguém pode arrebatar as ovelhas
da mão de Jesus e da mão do Pai.
Espero que você seja fortalecido na fé em saber que é de Deus que depende a nossa
salvação, e que Ele merece todo o crédito e todo o mérito pela obra realizada em nós.
Glória somente a Deus!
CRISTÃOS ONLINE
www.cristaosonline.com
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