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Texto Áureo: 
 

Efésios 1:4,5 

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

irrepreensíveis diante dele em caridade,   

 

5 e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o 

beneplácito de sua vontade,   

 

- O verbo ‘predestinar’ (proorizo) ocorre seis vezes no Novo Testamento, uma vez em Atos (4.28) e 

nas outras cartas de Paulo (Rm 8.29,30; 1 Co 2.7; Ef 1.5,11). Esse verbo significa ‘decidir 

antecipadamente’ e se aplica ao propósito de DEUS compreendido pela eleição. A eleição é DEUS 

escolhendo ‘em CRISTO’ um povo para si mesmo, e a predestinação diz respeito ao que DEUS 

planejou, antecipadamente, fazer com aqueles que foram escolhidos. Dessa forma, a questão da 

predestinação. 

 

- Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação: o amor de DEUS não 

significa DEUS decidindo antecipadamente quem será salvo ou não, mas decidindo antecipadamente 

o que planeja que os eleitos, em CRISTO, sejam ou venham a ser. DEUS predestinou como os eleitos 

(isto é, aqueles que estão sendo salvos em CRISTO) deveriam ser: em primeiro lugar, conforme a 

semelhança de seu Filho (Rm 8.29) e em seguida serem chamados (8.30), justificados (8.30), 

glorificados (8.30), santos e irrepreensíveis (Ef 1.4), adotados como seus filhos (1.5), redimidos (1.7), 

para o louvor de sua glória (1.11,12), aqueles que receberiam o ESPÍRITO SANTO (1.13), 

destinatários de uma herança (1.14) e serem criados para realizar as boas obras 

(2.10)”(ARRINGTON, French L.; STRONSTAD, Roger (Eds.). Comentário Bíblico Pentecostal 

Novo Testamento. Vol.2. Rio de Janeiro: CPAD, 2017, pp.396-97). 

 

- A predestinação genuinamente bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada à fé em 

CRISTO JESUS, estando relacionada à presciência de DEUS. Portanto, a predestinação dos salvos é 

precedida pelo conhecimento prévio de DEUS daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, 

recebem a CRISTO como o seu Salvador Pessoal e perseveram até o fim. A predestinação do crente 

leva-o a ser conforme a imagem de CRISTO; assim sendo, todos somos exortados a perseverar até o 

fim: ‘aquele que perseverar até ao fim será salvo’ (Mt 24.13). A graça divina tanto salva quanto nos 

preserva a alma neste mundo corrupto e corruptor. A fé antecede a regeneração: ‘Porque pela graça 

sois salvos por meio da fé; e isso não vem de vós; é dom de DEUS’ (Ef 2.8); ‘Quem crer e for batizado 

será salvo; mas quem não crer será condenado’ (Mc 16.16); ‘Se, com a tua boca, confessares ao 

Senhor JESUS e, em teu coração, creres que DEUS o ressuscitou dos mortos, serás salvo’” (SOARES, 

Ezequias (Org.). Declaração de Fé das Assembleias de DEUS. 1.ed. Rio de Janeiro: CPAD, 2017, 

pp.110-11). 
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Texto da Leitura Bíblica em classe: 
 

Efésios 1:4-12 

 

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

irrepreensíveis diante dele em caridade,   

 

5 e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o 

beneplácito de sua vontade,   

 

6 para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no Amado.   

 

7 Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da 

sua graça,   

 

8 que Ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência,   

 

9 descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si 

mesmo,   

 

10 de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, 

tanto as que estão nos céus como as que estão na terra;  

 

11 nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o 

propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade,   

 

12 com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo;   
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