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Neste mundo existe um grande divisor. Existem aqueles que foram escolhidos 
para a salvação, em Cristo, desde antes da fundação do mundo (Efésios 1:4) e 
aqueles que não o foram. Existem aqueles que foram predestinados para serem 
conformados à imagem de Cristo (Romanos 8:29) e aqueles que não. 

 Existem alguns, neste mundo, de quem o sangue de Cristo limpa todo o 
pecado (1 João 1:7), cujos pecados são perdoados e que são justificados por 
Deus. Existem outros que carregaram os seus pecados e suas conseqüências 
para sempre (Mateus 25:46). Toda pessoa já nascida, desde o princípio do 
mundo até o seu fim, está de um lado deste grande divisor ou do outro. 

 De um lado deste divisor estão os redimidos, a herança de Deus (Salmos 
74:2). Do outro lado estão aqueles que estão para sempre vendidos ao pecado 
(Romanos 7:14). Existem aqueles que são santificados (1 Coríntios 6:11) e santos 
(Hebreus 3:1) e alguns que são reprovados (Judas 1:4) e já condenados (João 
3:18). 

 O grande divisor corre por toda a história, tocando cada nação, família e 
pessoa (Romanos 2:11). Este é o claro testemunho da Sagrada Escritura 
(Romanos 9:15,16). Ele reflete perfeitamente o propósito de Deus de acordo com 
a eleição (Romanos 9:11). Abrange todos por quem o Senhor Jesus Cristo 
morreu (Isaías 53:11) de um lado, e aqueles que ele nunca conheceu do outro 
(Mateus 7:23). Inclui todos aqueles que são vivificados pelo poder regenerador 
do Espírito Santo (Efésios 2:5) e aqueles que permanecem mortos em seus 
delitos e pecados (João 10:3, Romanos 2:5). Cada indivíduo em particular, 
escolhido em Cristo, remido por seu sangue, e chamado pelo Espírito Santo, 
entrará com toda a certeza e alegremente no céu (Romanos 8:30), e ninguém 
exceto os eleitos, remidos e chamados entrarão nesse lugar; os outros serão para 
sempre separados no inferno (Mateus 25:41). 

 Quem são essas pessoas abençoadas e escolhidas, e por que foram 
separadas? Elas são o povo amado de Deus Pai, Filho e Espírito Santo com amor 
eterno (Jeremias 3:13), e conhecidas de antemão no pacto eterno da graça 
(Hebreus 13:20). Elas são os filhos de Deus (Gálatas 4:6), a noiva do Filho 
(Apocalipse 21:9) e aqueles em quem o Espírito Santo habita (1 Coríntios 3:16). 

Como conhecemos essas pessoas abençoadas e escolhidas? O que as 
distingue neste mundo? Três simples características marcam-nas. Primeiro, elas 

                                                   
1 E-mail para contato: felipe@monergismo.com. Traduzido em Novembro/2006. 

http://www.monergismo.com
mailto:felipe@monergismo.com


 

Monergismo.com – “Ao Senhor pertence a salvação” (Jonas 2:9) 
www.monergismo.com 

2

se arrependem dos seus pecados e confiam no Senhor Jesus Cristo para salvação 
(Atos 20:21, João 3:16). Segundo, elas seguem o seu Salvador, o grande Pastor 
das ovelhas (João 10:27). Terceiro, elas produzem fruto (João 15:16) no seu 
amor para com Deus e os irmãos (João 13:34-35, 1 João 5:2).  

 
Ó SENHOR, por amor de teu servo e segundo o teu coração, fizeste toda esta 
grandeza, para tornar notórias todas estas grandes coisas! SENHOR, 
ninguém há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o 
que nós mesmos temos ouvido. (1 Crônicas 17:19,20). 

 

Fonte: http://www.go-newfocus.co.uk/pages.php?section=24&artID=102 
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