
A DOUTRINA CRISTÃ DA ELEIÇÃO - I 

 PARA OS ILUMINANDOS. 

 

POSTULADO FUNDAMENTAL: 

Salmo 82:6-7 (Almeida Atualizada (Portuguese)) 

6 Eu disse: Vós sois deuses, e filhos do Altíssimo, todos 

vós. 7 Todavia, como homens, haveis de morrer e, como qualquer dos 
príncipes, haveis de cair. 

Jesus diz que somos deuses? 
Sobre  João 10:34-36 : 

"Respondeu-lhes Jesus: Não está escrito na vossa lei: Eu disse: sois 
deuses? Pois, se a lei chamou deuses àqueles a quem a palavra de Deus 
foi dirigida ( e a Escritura não pode ser anulada ), Àquele a quem o Pai 

santificou e enviou ao mundo, vós dizeis: Blasfemas, porque disse: Sou 
Filho de Deus?"  

O Senhor usou este versículo dos Salmos para mostrar que Deus usava 
a palavra "deuses" para descrever homens aos quais foi DIRIGIDA a 
Palavra de Deus. Em outras palavras, esses homens eram porta-vozes 
de Deus. Deus falava à nação de Israel através deles. Eles eram uma 
manifestação de Deus em seu lugar de autoridade e juízo, e eram os 
poderes ordenados por Deus."E a Escritura não pode ser anulada", 
disse o Senhor, expressando sua crença na inspiração nas escrituras do 
Antigo Testamento. Ele fala delas como escrituras infalíveis que devem 
se cumprir, e que não podem ser negadas. Na verdade, as próprias 
palavras das Escrituras são inspiradas, não apenas seus pensamentos 
ou idéias. Todo o argumento do Senhor está baseado numa única 
palavra, "deuses". 
 

ESSA É A DOUTRINA DO ANTIGO TESTAMENTO. 
NO NOVO TE“TAMENTOが PREVALECE O ARGUMENTO DE さFILHO“ DE DEU“ざぎ 

さAﾏ;Sﾗゲが ;ｪﾗヴ; ゲﾗﾏﾗゲ aｷﾉｴﾗゲ SW DW┌ゲざ ( Gálatas 3:23 

ao 4:7. Carta de Paulo aos habitantes da Galácia). 



Gálatas 4:1-7  

Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de 

mulher, nascido sob a lei, Para remir os que estavam debaixo da lei, a 

fim de recebermos a adoção de filhos. E, porque sois filhos, 

Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Aba, 

Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho; e, se és filho, és também 

herdeiro de Deus mediante Jesus  Cristo.ざ 

João 1:12  

╉Mas┸ a todos quantos o receberam いo Senhor Jesus], deu-lhes o poder 
de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome [o nome de 
Jesus Cristoう┹╊  
 

I João 5:1  
さTodo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deusざ; (primeira 

carta de João). 

 

 Vemos, portanto, que a Escritura afirma expressamente que 

AQUELES A QUEM A PALAVRA DE DEUS FOI DIRIGIDA, ISTO É, OS CRENTES 

EM DEU“が “ÃO さDEU“E“ざく I“TO NÃO O“ IMPEDE DE TER UMA VIDA E UMA 
MORTE  IGUAL AOS QUE NÃO CREEM. PORÉM, ESPIRITUALMENTE, 

PERTENCEM A UMA CATEGORIA DISTINTA: SÃO DEUSES, UM DEUS 

MENOR DO QUE O DEUS TODO-PODEROSO. JESUS CORROBORA ISSO. 

 COM A VINDA DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO, A PALAVRA 

さDEU“E“ざ É “UB“TITUÍDA POR さFILHO DE DEU“ざく E““A CONDIÇÃO E“TÁ 
RESTRITA AOS QUE CREEM NO NOME DO FILHO ÚNICO DE DEUS, JESUS. 

 COMO CONCLUSÃO, RESTA, POIS, QUE SOMOS UMA CATEGORIA DE 

PESSOAS PRIVILEGIADAS に PELA ELEIÇÃO に POIS AO ACEITARMOS QUE 

JESUS CRISTO É O FILHO UNIGÊNITO DE DEUS, NOS TORNAMOS, 

IGUALMENTE FILHOS DE DEUS POR ADOÇÃO. 



 MAS VIVEMOS COMO OS DEMAIS HOMENS APESAR DESSE 

PRIVILÉGIO ESPIRITUAL. CONTUDO, NA SEGUNDA VINDA DE JESUS, SUA 

GLÓRIA SE MANIFESTARÁ EM NÓS, E SEREMOS IGUAIS A ELE EM TUDO: 

I João 3:1-2 ( PRIMEIRA CARTA DE JOÃO) 

さVWSW ケ┌?ﾗ ｪヴ;ﾐSW ;ﾏﾗヴ ﾐﾗゲ デWﾏ IﾗﾐIWSｷSﾗ ﾗ P;ｷが ケ┌W aﾚゲゲWﾏﾗゲ 
chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece; porque 

não o conhece a ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é 

manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se 

manifestar, seremos semelhantes a ele; porque O VEREMOS assim como 

Ele é くざ 

I Coríntios 13:12 (CARTA DE PAULO AOS HABITANTES DE 
CORINTO) 
╉Porque agora vemos por espelho em enigma, 

mas então veremos face a face; agora conheço em parte, 

mas então conhecerei como também sou conhecido┻╊  
 

 Resumindo: o judeu sabia que era diferente dos demais povos, 

porque Deus os havia escolhido e os tornado semelhantes a Ele. Mas se 

enganavam crendo que isso era por merecimento, por serem filhos de 

AHヴ;?ﾗく JWゲ┌ゲ ﾐﾗゲ W┝ヮﾉｷI; ケ┌W SW a;デﾗ ゲﾗﾏﾗゲ さSW┌ゲWゲざが ｷゲデﾗ Yが aｷﾉｴﾗゲ SW 
Deus, mas apenas mediante a eleição, a qual consiste em termos crido 

que Jesus é o Filho Único de Deus. AGORA, portanto, está claro o 

MｷゲデYヴｷﾗ S; ヮ;ﾉ;┗ヴ; さSW┌ゲWゲざ ;ヮﾉｷI;S; ;ﾗゲ ﾃ┌SW┌ゲ ﾐﾗ Aく Tく   -  eles eram 

filhos de Deus pela simples condição de Deus ter escolhido o povo de 

Israel para ser a nação na qual Seu Filho nasceria. Muito mais do que os 

judeus somo nós! Pois muito mais do que pertencer a uma tribo na qual 

nasceria o Messias, é aderir à essência do próprio Messias. Não por ter o 

Messias como Totem, mas por ter aceito o privilégio de tornar-se de fato 

igual a esse Totem. 

Lucas 3:8 

Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer 
 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/lc/3/8


em vós mesmos: Temos Abraão por pai; porque eu vos digo que até 
destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. 
 

TAMBÉM EM MATEUS 3:9 
"Eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a 

Abraão." (Mateus, 3:9) 

 

TRANSFORMAÇÃO PODEROSA, PEDRAS EM FILHOS DE ABRAÃO! 

 

 NO MOMENTO EM QUE ACEITAMOS JESUS COMO FILHO 

DE DEUS E NOSSO REDENTOR, HÁ UM MARAVILHOSA 

TRANSFORMAÇÃO EM NÓS: NOS TORNAMOS FILHOS DE DEUS 

(DEUSES). PORTANTO, A DECISÃO É NOSSA. NÃO É COMO OS 

JUDEU“ PEN“AVAMぎ さBA“TA TER NO “ANGUE A DESCENDÊNCIA 

DE ABRAÃOざく NÃOく NÃO PODEMOS FAZER O QUE QUISERMOS, 

SEJA JUSTO OU INJUSTO. ESSE ERA O ERRO DOS JUDEUS! TEMOS 

DE VIVER CONSOANTE A FÉ EM JESUS CRISTO, SENDO PERFEITOS 

COMO ELE É PERFEITO. 

(CONTINUA NO PRÓXIMO CAPÍTULO) 

 

 

http://www.roberiocosta.com/2012/06/transformacao-poderosa-pedras-em-filhos.html
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A DOUTRINA CRISTÃ DA ELEIÇÃO ‒ Conclusão. 

 PARA OS ILUMINANDOS. 

Salmo 82:6-7 (Almeida Atualizada (Portuguese)) 

╉6 Eu disse: Vós sois deuses, e filhos do Altíssimo, todos vós. 7 Todavia, 
como homens, haveis de morrer e, como qualquer dos príncipes, haveis 
de cair╊. 

 

 Isso não valia somente para os judeus! Era uma crença 

comum em todo o mundo: o Faraó do Egito se cria deus; os 

monarcas mesopotâmios se achavam deuses, e etc, etc.  

Podemos corroborar a crença deles. Não estavam errado, pois 

さTﾗSﾗ PﾗSWヴ ┗Wﾏ Sﾗ Alto, e não há nenhum que não seja 

W┝WヴIｷSﾗ Wﾏ ﾐﾗﾏW SW DW┌ゲざが SｷゲゲW P;┌ﾉﾗ ﾐ; C;ヴデ; ;ﾗゲ ヴﾗﾏ;ﾐﾗゲが 
capítulo 13 e versículo 1 e seguintes:  "Todo poder vem de 

Deus" (Rom. XIII,1).   

Também Jesus, diante de Pilatos, faz a mesma asserção:  

João 19:1-12 

 “Então Pilatos saiu outra vez fora, e disse-lhes: Eis 
aqui vo-lo trago fora, para que saibais que não acho 
nele crime algum. 
Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e 
roupa de púrpura. E disse-lhes Pilatos: Eis aqui o 
homem. 
Vendo-o, pois, os principais dos sacerdotes e os 
servos, clamaram, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. 
Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós, e crucificai-o; porque 
eu nenhum crime acho nele. 
Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei e, 
segundo a nossa lei, deve morrer, porque se fez Filho 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/19/1-12
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de Deus (na verdade isso era mentira. Já vimos que ser 
Filho de Deus era uma coisa muito comum. Porém 
Jesus se afirmou O FILHO ÚNICO DE DEUS! Não um 
simples ELOHIM, mas o próprio ADONAI= JAVEH). 
E Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado 
ficou. 
E entrou outra vez na audiência, e disse a Jesus: De 
onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. 
Disse-lhe, pois, Pilatos: Não me falas a mim? Não 
sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho 
poder para te soltar? 
Respondeu Jesus: Nenhum poder terias sobre mim, se 
do Alto não te fosse dado; mas aquele que me 
entregou a ti maior pecado tem. 
Desde então Pilatos procurava soltá-lo;” 

 É, portanto, doutrina clara, desde o A. T.  e no 
Novo Testamento, que quem exerce o Poder na terra foi 
revestido dele pelo Deus do Céu. E isso porque “sois 
todos Filhos do Altíssimo”, não apenas os judeus, 
como eles próprios pensavam. Vejam esse texto:  

Isaías 45:1-7 - 

Assim diz o SENHOR (O ADONAI JAVEH) ao seu ungido(ao 
seu Messias! O Messias é  Filho de Deus porém JESUS é 
mais que isso, pois é um ADONAI...), a Ciro, a quem tomo 
pela mão direita, para abater as nações diante de sua face, 
e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as 
portas, e as portas não se fecharão. 
Eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortuosos; 
quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos 
de ferro. 
Dar-te-ei os tesouros escondidos, e as riquezas 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/is/45/1-7
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encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus 
de Israel, que te chama pelo teu nome. 
Por amor de meu servo Jacó, e de Israel, meu eleito, eu te 
chamei pelo teu nome, pus o teu sobrenome, ainda que 
não me conhecesses (ainda mesmo que o rei Ciro não 
soubesse, ele exercia seu poder pelo beneplácito do Senhor 
JAVEH. É o que afirma a Escritura, no Livro do Profeta 
Isaías). 
Eu sou o Senhor (JAVEH), e não há outro; fora de mim não 
há Deus (ADONAI); eu te cingirei, ainda que tu não me 
conheças; 
Para que se saiba desde o nascente do sol, e desde o poente, 
que fora de mim não há outro; eu sou o Senhor, e não há 
outro (a afirmação é de que não existe outro ADONAI mais 
poderoso do que JAVEH. Isso não colide com o fato de que 
EL é o Deus Todo-Poderoso, criador de tudo, criador do 
ADONAI JAVEH, porque EL é o Pai dos ELOHIM, isto é, dos 
deuses, entre os quais se encontra O ADONAI JAVEH e os 
poderosos Elohim(deuses) da terra). 
Eu formo a luz, e crio as trevas; eu faço a paz, e crio o mal; 
eu, o Senhor, faço todas estas coisas. (chamo a atenção 
especial para este versículo. Nele Isaías afirma que JAVEH 
CRIOU TANTO O BEM QUANTO O MAL. Os teólogos se 
embaraçam aqui porque dizem que Deus não pode ser o 
criador do Mal. Mas é. Está dito que é. Está claro que é. Os 
ELOHIM, portanto, recebem Poder para fazer o Bem ou 
para fazer o Mal, e isso é obra de JAVEH, o Grande ADONAI, 
o Cristo Cósmico, o MESTRE de toda a Milícia Celeste). 

 Do que foi dito até aqui, com base nas Escrituras, 
tanto as hebraicas quanto as cristãs, fica assentado que 
╉somos deuses┸ somos todos Filhos do Altíssimo┸ EL┻ E 
embora possamos fazer o bem ou o mal, tudo isso faz 
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parte do grande plano de EL para a Criação de JAVEH, 
campo de prova no qual teremos de provar que amamos. 
Mais uma citação. Mais uma : 

O Relato da Pitonisa de En-Dor  

 

(Veja 1 Sam. 28:7-19.) 

SAUL ORDENOU AOS SEUS SERVOS┺ ╉APONTAI-ME UMA 
MULHER QUE SEJA MÉDIUM, PARA QUE ME ENCONTRE 
COM ELA E A CONSULTE┻╊ VERSO ば┸ Eles encontraram tal 
mulher em En-Dor.  

A mulher indaga: 
-╉Quem te farei subir╂╊╉Respondeu ele いSaulう┺ -Faze-me 
subir Samuel┻╊ Verso なな┻ Um momento depois a mulher 
disse: -╉Vejo um deus (elohim, no original hebraico) que 
sobe da terra. ... Vem subindo um ancião e está envolto 
numa capa┻╊ Versos なぬ e なね┻ ╉Samuel disse a Saul┺ -Por que 
me inquietaste, fazendo-me subir? ... O Senhor entregará 
também a Israel contigo nas mãos dos filisteus, e, amanhã, 
tu e teus filhos estareis comigo┻╊ Versos なの-19. 

 Samuel era um profeta de Israel. E é pela sua condição 
de profeta  que ele é chamado de ╉elohim╊┸ porém já 
mostramos que ╉sois todos Filhos do Altíssimo╊ サ filhos de 
EL, elohim. 

 Jesus┸ como Rabi e Profeta┸ era também um ╉Elohim╊┻ 
Porém era mais do que isso, pois como Cristo, encarnação 
de JAVEH, era um ADONAI. 

João 13:13-15João Ferreira de Almeida 

Atualizada (AA) 
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13 Vós me chamais Mestre e Senhor (Rabbi e 

ADONAI); e dizeis bem, porque eu o sou. 

Marcos 12:37 

Marcos 12 
┼36Sendo que o próprio Davi, expressando-se pelo Espírito, 
afirmou┺ ╅O Senhor disse ao meu Senhor (no original 
hebraico ‒ ╉oráculo de JAVEH a ADONAI╊ょ: Senta-te à 
minha direita, até que Eu ponha os teus inimigos debaixo 
de teus pés╆┻  
Bíblia King James Atualizada 
Se o próprio Davi o chama de ╅Senhor╆ (Adonai). Como é 
possível, então, ser Ele seu filho? 

Referência cruzada: 

Mateus 22 
44╅O Senhor disse ao meu Senhor┺ Assenta-te à minha 
direita, até que Eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus 
pés╆┻ 45Considerando que Davi o chama ╅Senhor╆┸ como 
pode ser Ele seu filho╂╊ 46E ninguém foi capaz de 
oferecer-lhe uma só palavra em resposta à questão; 
tampouco ousou alguém mais, a partir daquele dia, dirigir-
lhe qualquer outra pergunta. 

O contexto do Evangelho está baseado no Salmo 110 - 

Salmo 110:01a07 

1 (Bíblia católica) De David. Salmo. Oráculo de Javé ao meu senhor: «Senta-

te à minha direita, e Eu farei dos teus inimigos o estrado de teus pés». 

1 (Bíblia judaica) Salmo de David: Adonai diz a meu Senhor: Senta-te à minha 

mão direita, até que eu faça de teus inimigos um estrado para teus pés. 

1 (Bíblia NVI) O Senhor disse ao meu Senhor: "Senta-te à minha direita até 

que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés". 

http://bibliaportugues.com/kja/mark/12.htm
http://bibliaportugues.com/mark/12-36.htm
http://bibliaportugues.com/kja/mark/12.htm
http://bibliaportugues.com/kja/matthew/22.htm
http://bibliaportugues.com/matthew/22-44.htm
http://bibliaportugues.com/matthew/22-45.htm
http://bibliaportugues.com/matthew/22-46.htm
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 Não importando as pequenas divergências, o que se 
tem é que Davi, em profecia, ouve JAVEH se dirigir ao 
MESSIAS como ADONAI. Isso equivale a ser O MESSIAS o 
próprio JAVEH encarnado, POIS SÓ HÁ UM ADONAI, QUE É 
JAVEH. 

 Em síntese: Todos os homens que creem são Filhos de 
Deus: sejam de que nação sejam. Os judeus, na sua 
arrogância, insistiam que somente eles o eram. E os 
Escribas e Fariseus interpretavam a TORAH no sentido de 
que APENAS os profetas e juízes mereciam tal palavra. Ora, 
a Escritura afirma expressamente que TODOS OS 
CRENTES NA PALAVRA DE DEUS (aqueles a quem a Palavra 
foi dirigida) eram ELOHIM, deuses, na tradução. Não é um 
privilégio do judaísmo.  

Ciro, o persa, é visto por Isaías, 200 anos antes de existir, 
200 anos antes de conquistar a Babilônia, como um 
ELOHIM.  

Samuel, profeta judeu, é expressamente denominado por 
uma médium em estado de êxtase, ser um ELOHIM. 

╉SOIS TODOS FILHOS DO ALTÍSSIMO╊┸ diz a Escritura┻ 
TODOS, e não uma parte somente. Judeus ou pagãos, todos 
os que receberam PODER são ELOHIM. Pilatos era um 
ELOHIM. Jesus o afirma ao dizer que Pilatos tinha Poder 
vindo ╉do Alto╊┻ De EL┸ portanto┻ 

 Somos ELOHIM. Tanto no V.T. quanto no Novo. Com a 
diferença que Jesus e os Apóstolos ensinam que AGORA 
não basta simplesmente ACEITAR A PALAVRA ESCRITA DE 
DEUS, mas se faz necessário crer que Jesus, A PALAVRA 
VIVA, é o Filho Unigênito de EL. Vindo da Santíssima 
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Trindade, onde viveu sua pré-existência carnal em união 
hipostática com o Logos, em Jesus se cumpre a necessidade 
de aderirmos ao Espírito Santo, derramado na Criação em 
Seu nome. Jesus é ainda um ADONAI, isto é, a encarnação 
de JAVEH, o Cristo Cósmico. 

 Romanos 10 (carta de Paulo aos romanos) 
┼8Mas o que ela(a Escritura) diz╂ ╉A palavra está bem 
próxima de ti┸ na tua boca e no teu coração╊┸ ou seja┸ a 
palavra da fé que estamos pregando: 9Se, com tua boca, 
confessares que Jesus é Senhor (Adonai), e creres em teu 
coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos (O Verbo 
imortal), serás salvo! (salvação aqui tem o sentido de 
união com Deus, princípio de imortalidade).10Porque com 
o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz 
confissão para a salvação┻ ┼ 

Versos Paralelos 

Bíblia King James Atualizada 
Se, com tua boca, confessares que Jesus é Senhor, e creres 
em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, 
serás salvo!  
 
João Ferreira de Almeida Atualizada 
Porque, se com a tua boca confessares a Jesus como 
Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou 
dentre os mortos, será salvo;    

Referência Cruzada 

Mateus 10:32 
Assim sendo, todo aquele que Me declarar diante das 
pessoas, também Eu o declararei diante de Meu Pai que 
está nos céus.  
 

http://bibliaportugues.com/kja/romans/10.htm
http://bibliaportugues.com/romans/10-8.htm
http://bibliaportugues.com/romans/10-9.htm
http://bibliaportugues.com/romans/10-10.htm
http://bibliaportugues.com/kja/romans/10.htm
http://bibliaportugues.com/jfa/romans/10.htm
http://bibliaportugues.com/matthew/10-32.htm
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Lucas 12:8 
Digo-vos mais: todo aquele que Me confessar diante das 
pessoas, também o Filho do homem o confessará diante 
dos anjos de Deus.  

Atos 16:31 
Eles┸ prontamente lhe afirmaram┺ ╉Crê no Senhor Jesus┸ e 
assim serás salvo┸ tu e os de tua casa┿╊  
 
Romanos 4:24 
mas igualmente para todos nós, a quem Deus concederá 
justificação (o perdão total de todas nossa faltas), a nós 
que cremos n╆Aquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, 
nosso Senhor.  
x-x-x-xねx-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x---x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x----x-xねx-xx-x-x- 

 

 E como isso funciona? Nós também temos uma pré-
existência terrena. Antes de vir para cá, já existíamos. E 
nessa pré-existência JAVEH nos conheceu, soube da nossa 
escolha, da nossa opção por JESUS, o ADONAI que salva, 
isto é, que nos permite a UNIÃO DA ALMA COM ELE, E EM 
CONSEQUÊNCIA, COM EL, DEUS PAI TODO-PODEROSO. 

Romanos 8:29Nova Versão Internacional (NVI-PT) 

29 Pois aqueles 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. 
 

 Simples, assim !!! 

Até breve! 
 

http://bibliaportugues.com/luke/12-8.htm
http://bibliaportugues.com/acts/16-31.htm
http://bibliaportugues.com/romans/4-24.htm

