Conceito de cartas bíblicas

Lendo-as com clareza.

Informativo gratuito

Conceito de cartas bíblicas (Cartas universais vs cartas específicas)
Antes de começar, pegue uma Bíblia, de preferência uma ótima tradução como por
exemplo a Almeida corrigida fiel (acf).
Etimologia e semântica das palavras nas cartas:
Epístola: Do grego antigo ἐπιστολή, “ordem, mensagem”, pelo Latim epistòla,ae “carta,
mensagem escrita e não assinada” é um texto escrito em forma de carta.
Bispo: Do grego επίσκοπος ou episcopos; e do latim episcopus: "inspetor", "diretor",
"superintendente" ou, literalmente, "supervisor", de epi, fim/extremidade + skopos, vista, ou
seja, "aquele que vê por cima, pelo alto, que supervisiona. Podemos dizer que é um líder
ou diretor de uma congregação.
Diácono: Do grego antigo διάκονος, "ministro", "servo", "ajudante" Podemos dizer que é
um ministro da caridade, aquele que gerencia os cuidados imediatos como alimentos,
roupas, lugar pra ficar.
Presbítero: Do grego πρεσβύτερος,: "ancião" ou "sacerdote" usado no cristianismo no
Novo Testamento, refere-se a um líder nas congregações cristãs locais, com referência ao
"presbyteros" grego significando ancião/senhor. É o ancião, o mais velho e instruído na
palavra.
Apóstolo: No grego a palavra ἀπόστολος Apostellein” significa aquele que é enviado,
mensageiro ou embaixador. Aquele que representa a quem o enviou.
Nazireu: Do hebraico nazir  נזירda raiz nazar " נזרconsagrado", "separado"), dentro da Torá
é o termo que designa uma pessoa para serviços de Deus. Segundo a Bíblia, a marca mais
comum da separação desta pessoa, que podia ser um homem ou uma mulher, era o uso
do cabelo não cortado e a abstinência do consumo de vinho ou qualquer outro alimento
feito de uva.
Apocalipse: Do grego αποκάλυψις, quer dizer “revelar”, derivado do latim “revelare”.
Podemos dizer que simplesmente quer dizer revelação.
Já era costume da época escrever cartas de recomendação, de aviso, de pedidos e de
ensinamentos. Na verdade a humanidade já fazia isso antes dos apóstolos:

E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe; e mandou-lha por mão de Urias
2 Samuel 11:14

...Nós não recebemos acerca de ti carta alguma da Judéia, nem veio aqui algum dos irmãos, que
nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum.
Atos 28:17-21

E persegui este caminho até à morte, prendendo, e pondo em prisões, tanto homens como
mulheres, Como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos. E,
recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco, para trazer maniatados para Jerusalém
aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados.
Atos 22:4-5

As cartas do novo testamento devem ser baseadas no livro de Atos dos apóstolos, já que
foi durante esse período que elas foram escritas. O livro de Atos pode ser visto como uma
espécie de linha do tempo, pelo qual podemos nos orientarmos em relação ao período,
em que foram escritas, de onde foram escritas, ordem e destinatário.
As cartas contêm os seguintes cabeçarios:
Do apóstolo (remetente)
Para a congregação, para outro apóstolo ou discípulo (destinatário).

Os remetentes são sempre apóstolos judeus com teor judaico-cristão, com algumas cartas
doutrinárias para o povo gentio, e algumas para o povo judeu. Em outras palavras,
algumas cartas carregam doutrinas para os judeus, enquanto outras, para os gentios de
acordo com o destinatário:

Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos
mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, Pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a
obediência da fé entre todas os gentios pelo seu nome, Entre as quais sois também vós chamados
para serdes de Jesus Cristo
Romanos 1:4-5 (apóstolo judeu para os gentios)

TIAGO, servo de Deus, e do Senhor Jesus Cristo, às doze tribos que andam dispersas, saúde.

Tiago 1:1 (apóstolo judeu para os judeus)

PAULO, servo de Deus, e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus...A Tito,
meu verdadeiro filho, segundo a fé comum: Graça, misericórdia, e paz da parte de Deus Pai, e da
do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador.
Tito 1:1-4 (apóstolo judeu para um discípulo gentio)
Cartas com destinatário específico:
As cartas com um destinatário certo, não eram universais, ou seja, não eram destinadas
para judeus e gentios ao mesmo tempo. Eram cartas escritas para os gentios com as
doutrinas para os gentios, ou para os judeus com doutrinas para os judeus. Ambas são
válidas até hoje, e por elas chegamos a verdade.
Da carta de Romanos até Filemom, temos as doutrinas dos gentios, que não são
organizadas na Bíblia na ordem em que foram escritas, como segue:
Romanos

Colossenses

1 e 2 Coríntios

1 e 2 Tessalonicenses

Gálatas

1 e 2 Timóteo

Efésios

Tito

Filipenses

Filemom

Ainda com destinatário certo porém agora com as doutrinas para os judeus são:
Hebreus

2 João

Tiago

Judas

1 e 2 Pedro
As cartas de Hebreus até Judas (exceto 1 e 3 João), carregam doutrinas para os judeus,
porém há muitas revelações interessantes para os gentios se atentarem nelas, o que faz
delas cartas universais. Essas também não estão organizadas na ordem em que foram
escritas.
A carta aos Hebreus excepcionalmente não tem um remetente declarado.
Tudo que está na Bíblia é para lermos, mas nem tudo serve pra nós nos dias de hoje como
doutrina. Não podemos achar que somos judeus, ou não podemos fazer as coisas que os
judeus faziam, mesmo que Deus não faça acepção de pessoas:

E ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto, e reviveu:
Conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza (mas tu és rico), e a blasfêmia dos que se dizem
judeus, e não o são, mas são a sinagoga de Satanás…
Apocalipse 2:8-11
Cartas Universais:
Tiago

2 João

1 e 2 Pedro

Judas

São cartas que carregam coisas interessantes para os gentios, de uma forma geral
(universal), porém são cartas com doutrinas para os judeus. Recebemos delas revelações,
mas não podemos reter as doutrinas que elas carregam, pois diz respeito a judeus de
outros períodos.
Notem que até a formação da Igreja (Corpo de Cristo), os judeus exerciam obras para
mostrarem a fé (1 Coríntios 9:16).
Já os gentios, eram salvos pela fé na obra de Cristo apenas, ao ouvirem o evangelho
quando o Corpo de Cristo já estava formado (ex. Atos 10:44).
Até então, os judeus precisavam de sinais para crer (1 Coríntios 1:22, Mateus 12:39).
Cartas universais para ambos os judeus e gentios como doutrina:
1 e 3 João

São cartas mais gerais, com acontecimentos e doutrinas para ambos os povos em
qualquer época.
A primeira e terceira carta de João e o livro de Apocalipse, são gerais. A 3 carta de João, é
uma carta escrita para o gentio Gaio e Demétrio com doutrinas universais.
Cartas ministeriais:
1 e 2 Timóteo

Tito

São cartas com doutrinas para esses ministros, de como liderar em uma congregação. São
nelas que temos a sã doutrina, pelo qual devemos seguir em uma congregação.
Muitos estudiosos já levantaram a ideia de que há cartas que são também para um
período futuro ao nosso, como as cartas de Tiago e Hebreus, que tem um teor ministerial.
O plano de salvação de Deus para ambos os povos nas cartas:
Vale ressaltar que ao conhecer e aceitar o evangelho (1 Coríntios 15:1-4), a nova aliança
(novo testamento), tanto o judeu como o gentio passam a fazer parte do Corpo de Cristo
pelo selo do Espírito de Deus (Efésios 1:13). O judeu deixa o judaísmo (lei de Moisés) e se
torna membro do Corpo, e o gentio deixa o paganismo (idolatria, superstições, correntes,
clarevidência...), e passa a fazer parte do Corpo. Sendo assim são os dois irmãos, se
tornando filhos de Deus sem diferença dentro do Corpo:

Portanto, lembrai-vos de que vós noutro tempo éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão
pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens; Que naquele tempo
estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não
tendo esperança, e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe,
já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos
fez um; e, derrubando a parede de separação que estava no meio, Na sua carne desfez a
inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo
dos dois um novo homem, fazendo a paz, E pela cruz reconciliar ambos com Deus
em um corpo, matando com ela as inimizades. E, vindo, ele evangelizou a paz, a vós que
estáveis longe, e aos que estavam perto; Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um

mesmo Espírito.
Efésios 2:11-18
Na antiga aliança (velho testamento), os judeus e os pagãos tinham que se justificar pela
lei de Moisés com obras, como diz:

De palavras de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo; porque não justificarei o
ímpio.
Êxodo 23:7

E o SENHOR nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos, que temêssemos ao SENHOR
nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje. E será
para nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o
SENHOR nosso Deus, como nos tem ordenado.
Deuteronômio 6:24-25

Quando alguém pecar contra o seu próximo, e puserem sobre ele juramento de maldição, fazendoo jurar, e vier juramento de maldição diante do teu altar nesta casa, Ouve tu, então, nos céus e age
e julga a teus servos, condenando ao injusto, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e
justificando ao justo, rendendo-lhe segundo a sua justiça.
1 Reis 8:31-32

Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado.
Mateus 12:37
Na antiga aliança de Moisés, os pecados eram remidos quando os judeus tinham fé que os
sacrifícios dos animais, um cordeiro por exemplo, havia feito a expiação por eles. Hoje só
basta termos fé que o Cordeiro de Deus foi a nossa expiação (João 1:29).
Figura do velho testamento sobre isso:

... o sacerdote com o seu dedo tomará do sangue da expiação do pecado, e o porá sobre as pontas
do altar do holocausto; então todo o restante do seu sangue derramará na base do altar. E tirará
toda a sua gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico; e o sacerdote a
queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do SENHOR; assim o sacerdote por ele
fará expiação dos seus pecados que cometeu, e ele será perdoado.
Levíticos 4:34-35
Na nova aliança, não nos justificamos com nenhuma obra, pelo contrário, somos
justificados quando cremos na obra que Jesus Cristo fez por nós na cruz.
Quando lemos Mateus, Marcos, Lucas e João, concluímos que além de tudo que está
escrito nesses livros, é sobre Jesus Cristo morrer pelos nossos pecados e ressuscitar no
terceiro dia.
Temos essa boa notícia que vem do grego evangelho, a chance da salvação de forma
sintetizada em 1 Coríntios 15:1-4.
É interessante como neste capítulo podemos ter o evangelho (boa notícia) de forma
resumida e concentrada, como diz:

TAMBÉM vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado; o qual também
recebestes, e no qual também permaneceis. Pelo qual também sois salvos se o retiverdes tal
como vo-lo tenho anunciado; se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos
entreguei o que também recebi: que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as
Escrituras, E que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras.
1 Coríntios 15:1-4

Ao ler ou ouvir o evangelho segundo as Escrituras, e crer, somos selados pelo Espírito
Santo, sem sentir nada, ou falar em línguas, mas sim uma mudança progressiva com bons
frutos (Gálatas 5:22), que são os frutos do Espírito. E só a partir daí é que passamos a fazer
parte do Corpo

de Cristo, e sermos salvos de fato, como diz:

Em quem também vós estais , depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa
salvação; e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa; O
qual é o penhor da nossa herança, para redenção da possessão adquirida, para louvor da sua
glória.
Efésios 1:13-14

Por livre-arbítrio, somos salvos pelas pregações e ensinamentos das cartas do novo
testamento, que são baseadas no velho testamento, que foi abolido e estabelecido com a
morte de Jesus Cristo, rasgando se o véu e sendo criada uma nova aliança, novo
testamento (Romanos 10:1-4, 2 Coríntios 3:13-14, Hebreus 9:13-23, Efésios 2:11-22).
Devemos nos atentar como gentios, aos ensinamentos do apóstolo Paulo, que é o
apóstolo dos gentios (Atos 9:15, Romanos 11:13, 2:16).
A questão da predestinação e livre-arbítrio:
As cartas de Hebreus até Judas (exceto 1 e 3 João) são para os judeus e para os apóstolos,
que eram todos judeus, e que apesar de serem salvos pela fé em Jesus Cristo, eles
precisavam exercer obras como qualquer desses predestinados:

Porque, se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação; e
ai de mim, se não anunciar o evangelho!
1 Coríntios 9:16
Os apóstolos, assim como os reis, juízes e profetas, eram como narizeus, pessoas
predestinadas por Deus para que as Escrituras tivessem o andamento que Deus propusera,
e se cumprissem (Números 6:1-21, Juízes 13:1-24):

Também vos fiz subir da terra do Egito, e quarenta anos vos guiei no deserto, para que possuísseis
a terra do amorreu. E dentre vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus.
Não é isto assim, filhos de Israel? diz o SENHOR. Mas vós aos nazireus destes vinho a beber...
Amós 2:10-14
Se analisarmos todos os grandes líderes, Deus se apresentou para todos eles, levantandoos para obra que Ele tinha:

Noé:

E viveu Lameque cento e oitenta e dois anos, e gerou um filho, A quem chamou Noé, dizendo:
Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que
o SENHOR amaldiçoou.
Gênesis 5:29
Noé foi salvo pela fé que ocorreria o dilúvio, porém com a obra de ter que construir uma
arca para que se cumprisse um propósito de Deus:

Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para salvação da sua
família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça que é
segundo a fé.
Hebreus 11:7
Abraão:

ORA, o SENHOR disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a
terra que eu te mostrarei.
Gênesis 12:1
Pela fé Abraão foi salvo, porém como obra quando saiu de sua terra sem saber pra onde
ia, e aceitou sacrificar seu próprio filho também como uma obra de fé:

Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança;
e saiu, sem saber para onde ia.
Hebreus 11:8

E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá,
e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas, que eu te direi.
Gênesis 22:1
Moisés:

E APASCENTAVA Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midiã; e levou o rebanho
atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do SENHOR em
uma chama de fogo do meio duma sarça; e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não
se consumia.
Êxodo 3:1-2
Pela fé Moisés foi salvo, porém com uma obra quando liderou o povo de Israel do cativeiro
do Egito, e quando tinha que cumprir posteriormente com as 613 leis como obra:

Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, Escolhendo antes
ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado; Tendo
por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito; porque tinha em vista a
recompensa.
Hebreus 11:23
Paulo:

E SAULO, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo
sacerdote. E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse
alguns deste Caminho, quer homens quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém.
E, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um
resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que
me persegues?
E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é
para ti recalcitrar contra os aguilhões.
E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levantate, e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer.
Atos 9:1-6
Deus que escolheu Saul, Davi, Salomão, e todos os reis que estiveram em Israel. Deus que
permitiu que inimigos atacassem Israel como o faraó, Nabucodonosor, Jeroboão entre
muitos personagens inscritos para tal. Deus que escolheu os apóstolos, pois todas as
coisas são feitas por Ele e para Ele:

Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam
tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele.
Colossenses 1:16
Não podemos questionar a soberania de Deus. Os acontecimentos registrados no velho testamento
tiveram o devido andamento graças a esses líderes eleitos de forma predestinada.
Mas somente os juízes, reis, profetas e apóstolos e inimigos vindos pela desobediência de Israel
eram predestinados. E levantados por Deus que aparecia por um propósito pela humanidade.
Existe uma linha teológica em que diz que 100% da população do mundo tem que ser eleita ainda
no ventre da mãe para serem salvos, inspirado por um reformador chamado João Calvino. E uma
outra linha teológica que diz que 100% da população tem total livre-arbítrio para escolher seguir a
Deus ou não, inspirados por um outro reformador chamado Jacó Armínio.
Como vemos na Bíblia, ambos estavam apenas 50% certos, já que a salvação de uma massa
populacional de cada período, é por um livre-arbítrio baseada na aliança dada por Deus através de
um líder predestinado. Essa confusão de querer aceitar só a predestinação, ou só o livre-arbítrio se
deu com o fato de que muitas pessoas não percebem quando um apóstolo está falando dele mesmo
(Romanos 9:17-29, Efésios 1:11), ou do povo dele (Tiago 2:14-26, Hebreus 6:4-6, Apocalipse 15:3),
que é o povo judeu e eleito, ou quando se refere ao restante, a massa populacional que tem o
livre-arbítrio (Efésios 2:8-9).

Talvez seja para muitos, difícil considerar que Deus trabalha tanto com a predestinação, como o
livre-arbítrio. Vemos ambas as formas claramente, tanto a eleição entre os líderes, quanto a fé
comum ao povo da época quando por incredulidade se afastaram de Deus livremente, ou se
aproximaram crendo no invisível.
Basta considerarmos as seguintes passagens:
A população da época que tinha liberdade de escolher seguir a Deus ou não (livre-arbítrio):

Ó filha do meu povo, cinge-te de saco, e revolve-te na cinza; pranteia como por um filho único,
pranto de amargura; porque de repente virá o destruidor sobre nós.
Por torre de guarda te pus entre o meu povo, por fortaleza, para que soubesses e examinasses o
seu caminho. Todos eles são os mais rebeldes, andam murmurando; são duros como bronze e
ferro; todos eles são corruptores. Já o fole se queimou, o chumbo se consumiu com o fogo; em vão
fundiu o fundidor tão diligentemente, pois os maus não são arrancados. Prata rejeitada lhes
chamarão, porque o SENHOR os rejeitou.
Isaías 6:26-30

Então aqueles que temeram ao SENHOR falaram freqüentemente um ao outro; e o SENHOR
atentou e ouviu; e um memorial foi escrito diante dele, para os que temeram o SENHOR, e para
os que se lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz o SENHOR dos Exércitos; naquele dia
serão para mim jóias; poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho, que o serve.
Malaquias 3:16-17

...Olhai para mim, e sereis salvos, vós, todos os termos da terra; porque eu sou Deus, e não há
outro. Por mim mesmo tenho jurado, já saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará
atrás; que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua
Isaías 45:23

Disse mais o SENHOR a Moisés e a Arão: Esta é a ordenança da páscoa: nenhum filho do
estrangeiro comerá dela. Porém todo o servo comprado por dinheiro, depois que o houveres
circuncidado, então comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Numa casa se
comerá; não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. Toda a congregação
de Israel o fará. Porém se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a páscoa ao
SENHOR, seja-lhe circuncidado todo o homem, e então chegará a celebrá-la, e será
como o natural da terra; mas nenhum incircunciso comerá dela. Uma mesma lei haja para o
natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós.
Exodo 12:43-49

E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for
batizado será salvo; mas quem não crer será condenado.
Marcos 16:15-16

O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia; mas é longânimo para
conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se.
2 Pedro 3:9

Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação; Porque para isto trabalhamos e somos injuriados,
pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente

dos fiéis.
1 Timóteo 4:9-10

Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, Que quer que todos os
homens se salvem, e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, e
um só Mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. O qual se deu a si mesmo em
preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo.
1 Timóteo 2:3-6

E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, Não deixando
a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros; e tanto
mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia.
Porque, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já
não resta mais sacrifício pelos pecados, Mas uma certa expectação horrível de juízo, e ardor de
fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem
misericórdia, só pela palavra de duas ou três testemunhas.
Hebreus 10:24-28
Esta passagem de Hebreus 10:24-28, assim como Hebreus 6:4-6 não dizem que podemos
perder a salvação, porque está falando para os hebreus (judeus) que experimentaram os
milagres e revelações do céu, baseados na lei de Moisés.
Nós temos como base a lei de Cristo (Gálatas 6:2, 1 Coríntios 9:21).

E sucedeu que, ao fim de sete dias, veio a palavra do SENHOR a mim, dizendo: Filho do homem:
Eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel; e tu da minha boca ouvirás a palavra e avisá-los-ás
da minha parte. Quando eu disser ao ímpio: Certamente morrerás; e tu não o avisares, nem
falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio
morrerá na sua iniqüidade, mas o seu sangue, da tua mão o requererei. Mas, se avisares ao ímpio,
e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniqüidade,
mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça, e cometer a
iniqüidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá: porque tu não o avisaste, no seu
pecado morrerá; e suas justiças, que tiver praticado, não serão lembradas, mas o seu sangue, da
tua mão o requererei. Mas, avisando tu o justo, para que não peque, e ele não pecar,
certamente viverá; porque foi avisado; e tu livraste a tua alma.
Ezequiel 3:16-21
Esta última passagem (Ezequiel 3:16-21), mostra tanto a predestinação de Ezequiel por ser
um atalaia, quanto ao livre-arbítrio do povo que mesmo sendo avisado, não seguiriam a
justiça de Deus, enquanto que outros seguiriam por buscarem justiça.

Muitos por faltar argumentos, vão dizer que o termo livre-arbítrio não está nas Escrituras, e
portanto não deve ser considerado válido por isso. Mas se fosse assim não poderíamos
usar os termos:
Trindade
Plano de salvação
Arrebatamento
Os predestinados que seguiram Deus:

Ouvindo, pois, o SENHOR a voz das vossas palavras, indignou-se, e jurou, dizendo: Nenhum dos
homens desta maligna geração verá esta boa terra que jurei dar a vossos pais. Salvo Calebe, filho
de Jefoné; ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos; porquanto perseverou em
seguir ao SENHOR. Também o SENHOR se indignou contra mim por causa de vós, dizendo:
Também tu lá não entrarás. Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará; fortalece-o,
porque ele a fará herdar a Israel.
Deuteronômio 1:34-38

E José lhes disse: Não temais; porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal
contra mim; porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar
muita gente com vida. Agora, pois, não temais; eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os
consolou, e falou segundo o coração deles.
Gênesis 50:19-21

Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele
dia; e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda.
2 Timóteo 4:8

Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição; porque, fazendo
isto, nunca jamais tropeçareis.
2 Pedro 1:10

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;
Efésios 1:11

Se o SENHOR dos Exércitos não nos tivesse deixado algum remanescente, já como Sodoma
seríamos, e semelhantes a Gomorra.
Isaías 1:9
Como podemos ver, não há sustentação bíblica para o seguimento teológico de que
alguns já são nascidos para serem salvo e outros não. Vemos claramente ambos os
trabalhos de Deus sendo feitos, a predestinação dos líderes, e o livre-arbítrio daqueles que
acatam a orientação passada por Deus através dos líderes. Os remanescentes, são os
chamados, predestinados, eleitos ainda no ventre, que são judeus de uma das 12 tribos de
Israel. Enquanto que os que aceitam a Deus, são considerados eleitos pelo conhecimento e
fé na verdade:

Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? e como crerão naquele de quem não
ouviram? e como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados?
como está escrito: Quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz; dos que trazem
alegres novas de boas coisas
Romanos 10:14-15

E, se as primícias são santas, também a massa o é; se a raiz é santa, também os ramos o são. E se
alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito
participante da raiz e da seiva da oliveira, Não te glories contra os ramos; e, se contra eles te
gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti.
Dirás, pois: Os ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado.
Está bem; pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te
ensoberbeças, mas teme. Porque, se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a
ti também.
Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus: para com os que caíram, severidade; mas
para contigo, benignidade, se permaneceres na sua benignidade; de outra maneira também tu
serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados; porque
poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque, se tu foste cortado do natural zambujeiro e,
contra a natureza, enxertado na boa oliveira, quanto mais esses, que são naturais, serão
enxertados na sua própria oliveira!
Romanos 11:16-24
Vemos que a fé é o mais importante para alcançarmos a graça de Deus (Efésios 2:8). Se
qualquer um fosse predestinado, então pra que existira a fé? Não podemos aniquilar a fé
de Deus, muito menos a graça.
E se continuarmos nessa passagem de Romanos 10:14-15, perceberemos que Israel teve
seus entendimentos endurecidos de forma predestinada, para que o povo gentio pudesse
tomar conhecimento do evangelho, causando assim ciúmes aos judeus, que necessitam de
fé, tendo livre-arbítrio na nova aliança ao serem tocados por essa fé, e alcançando a graça:

...De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus.
Mas digo: Porventura não ouviram? Sim, por certo, pois Por toda a terra saiu a voz deles, E as
suas palavras até aos confins do mundo.
Mas digo: Porventura Israel não o soube? Primeiramente diz Moisés: Eu vos porei em ciúmes com
aqueles que não são povo, Com gente insensata vos provocarei à ira.
Romanos 10:16-19
Em seguida temos a pregação de Pedro aos romanos, que são gentios, deixando claro a
predestinação dos apóstolos para alertar a massa, que neste caso são os romanos. E só de
ouvirem o evangelho, pelo livre-arbítrio que nos da a fé, eles foram batizados com o
Espírito Santo de Deus antes mesmo do batismo nas águas, que é um ato simbólico feito
entre os judeus como um dos cerimonialismos da lei de Moisés.
E só depois de estarem salvos, foram batizados nas águas como um decreto público, e não
para serem salvos:

E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém;
ao qual mataram, pendurando-o num madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia, e fez que
se manifestasse, Não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara; a nós, que
comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. E nos mandou
pregar ao povo, e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A
este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele crêem receberão o perdão dos
pecados pelo seu nome.
E, dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que
ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro,
maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios.
Atos 10:39-45
Finalizamos a ideia de predestinação ou livre-arbítrio aqui, pois todos temos chances.
Conclusão: As cartas universais são as que tem revelações gerais, porém doutrinas
voltadas ao povo judeu. Enquanto que as não universais, tem um destinatário específico
como um discípulo, ou uma congregação para judeus ou para gentios.
Os juízes, reis e profetas do velho testamento eram predestinados, assim como alguns
inimigos de Israel. Porém, o povo que recebe o aviso ou mandamento (velho e novo
testamento), vivendo nesses períodos, tem o livre-arbítrio para aceitar a Deus quando Ele
toca com o seu Espírito:

E NÓS, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão
(Porque diz: Ouvi-te em tempo aceitável E socorri-te no dia da salvação; Eis aqui agora o tempo
aceitável, eis aqui agora o dia da salvação).
2 Coríntios 6:1-3

E, como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, e outros diziam: Acerca
disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns
homens a ele, creram; entre os quais foi Dionísio, areopagita, uma mulher por nome Dâmaris, e
com eles outros.
Atos 17:32-34

Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do
Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama Hoje,
para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado; Porque nos tornamos participantes
de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim
Hebreus 3:12-14

As cartas nos ensinam que somos salvos ao entendermos o evangelho, sendo selados pelo Espírito
de Deus passando a ser membros do Corpo de Cristo, que é espiritual e orgânico, quer judeus, quer
gentios.
Leia as cartas sem medo, pois elas têm remetente e destinatários para a nossa salvação.
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