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O Calvinismo Estimula as Missões 

Por John Divito 

 

 

“O Calvinismo mata as missões!”, dizem muitos. Afinal, se Deus já escolheu alguns para 

salvar antes da fundação do mundo, deixando outros para serem condenados, então por 

que nos incomodaríamos pregando o evangelho às nações? Os eleitos serão salvos e 

nenhum dos outros será. Mas quando fazemos uma pausa para examinar de perto o 

Calvinismo, descobrimos que ele não mata missões — ele, de fato, é combustível para 

missões! Consideremos os bem conhecidos cinco pontos do calvinismo para ver como eles 

se relacionam com as missões. 

 

 

Depravação Total — A necessidade de Missões 

 

Como Calvinistas, acreditamos que “por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo 

pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens por isso que todos 

pecaram” (Romanos 5:12). Assim, todos os homens nascem como pecadores; todos 

nascemos em rebelião contra Deus. Como está escrito: Não há um justo, nem um sequer. 

Não há ninguém que entenda; Não há ninguém que busque a Deus (Romanos 3:10-11). 

Somos totalmente depravados por natureza, o que não significa que somos tão 

completamente perversos quanto possível, mas que nossa pecaminosidade afeta todas as 

áreas da vida. Nenhum aspecto das nossas vidas está livre da corrupção do pecado. 

 

Uma vez que todos os seres humanos são pecadores, todos nós nascemos sob o juízo de 

Deus. Não importa onde vamos no mundo de hoje, separados de Cristo, aqueles que 

encontramos enfrentam a ira de Deus por seus pecados. “Entre os quais todos nós também 

antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos 

pensamentos; e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também” (Efésios 2:3). 

Uma eternidade no inferno espera as pessoas ao redor do mundo, como castigo por seus 

pecados. Como esta realidade pode não nos levar a encontrar maneiras de levar as boas 

novas de Jesus Cristo para as nações? Jesus é o único que pode salvá-los de um futuro 

terrível e lamentável! 

 

 

Eleição incondicional — A esperança através das Missões 

 

Porque Deus não tem prazer na morte dos ímpios, mas chama os ímpios para que se 
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convertam do seu caminho e vivam (Ezequiel 33:11), Ele predestinou um povo para a 

adoção de filhos por Jesus Cristo, de acordo com o beneplácito da Sua vontade (Efésios 

1:5). A escolha de Deus, ou eleição, de um povo para manifestar a Sua graça foi 

incondicional, já que não há nada em nós como pecadores que faria com que Deus nos 

amasse (1João 4:10). 

 

Os eleitos de Deus são uma grande multidão que ninguém pode contar, de todas as nações, 

tribos, povos e línguas (Apocalipse 7:9). E Ele escolheu esta grande multidão para receber 

a Sua gloriosa graça. É com essa certa esperança de sucesso nas missões que os 

Calvinistas vão às nações proclamando o Evangelho de Jesus Cristo. 

 

 

Expiação limitada — A mensagem das Missões 

 

Deus, o Pai, dá o Seu povo eleito ao seu Filho, Jesus Cristo, para que todos os que veem 

o Filho e creem nEle possam ter a vida eterna (João 6:40). Ele usa pregadores para levar 

o Evangelho de Jesus Cristo para as nações, pois como eles invocarão Aquele em quem 

não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouviram sem um 

pregador? (Romanos 10:14). 

 

A mensagem de todos os pregadores Cristãos é resumida pelo apóstolo Paulo: “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. E que foi visto por Cefas, e depois pelos doze” (1 Coríntios 15:3-5). Cristo morreu 

para pagar pelos nossos pecados, “assim assegurando uma eterna redenção” (Hebreus 

9:12). Ele não morreu apenas para tornar possível o perdão dos pecados. Cristo realmente 

nos redimiu para Deus por meio do Seu sangue. Ele redimiu homens e mulheres de todas 

as tribos, línguas, povos e nações (Apocalipse 5:9). Os Calvinistas querem que o povo de 

Deus, de toda tribo, língua, povo e nação, ouça sobre a expiação substitutiva de Cristo 

pelos pecadores, para que sejam perdoados dos seus pecados e adotados como filhos e 

filhas de Deus. 

 

Graça irresistível — O poder nas Missões 

 

Os seres humanos nascem em estado de total depravação, completamente depravados, 

espiritualmente mortos em seus delitos e pecados (Efésios 2:1). Isso significa que ninguém 
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virá a Cristo por si mesmo. Mas nos regozijamos em lembrar que Deus está operando 

através do Espírito Santo, efetivamente atraindo os Seus eleitos para Cristo (João 6:44). E 

a graça de Deus é irresistível, porque Ele determinou salvar um povo para Sua glória. 

 

Portanto, os Calvinistas apelam a todos os homens em todos os lugares para se 

arrependerem (Atos 17:30), porque sabemos que aqueles eleitos por Deus se arrependerão 

e crerão em Cristo! Esta poderosa graça de Deus nos dá confiança nas missões, sabendo 

que todos os que creem em Cristo serão salvos: “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). Sim, os Calvinistas acreditam em João 3:16! 

 

 

Perseverança dos santos — O sucesso com as Missões 

 

Finalmente, os Calvinistas descansam por saberem que nosso trabalho missionário será 

finalmente bem-sucedido. Pois, a Palavra de Deus não retornará a Ele vazia, mas cumprirá 

o que Lhe apraz (Isaías 55:11). Se não vemos o fruto do nosso trabalho entre as nações, 

então não precisamos desesperar. Não é ele o que planta, nem o que rega, mas Deus é 

quem dá o aumento (1Coríntios 3:7). Ao mesmo tempo, sabemos que Deus está agindo e 

atraindo as pessoas para Si mesmo, então continuamos a proclamar as boas novas 

confiando nEle para remover os corações de pedra e dar corações de carne (Ezequiel 

36:26). 

 

Além disso, quando as pessoas em todo o mundo nascem de novo, reconhecemos que 

Aquele que começou uma boa obra nelas a completará (Filipenses 1:6). Deus nos 

apresentará irrepreensíveis diante da presença de Sua glória com grande alegria (Judas 

24). Portanto, aguardamos com expectativa o dia em que nos uniremos com nossos irmãos 

e irmãs em Cristo de todo o mundo, louvando nosso Salvador pela redenção que Ele 

realizou na cruz. Que estas gloriosas verdades estimulem os nossos corações para 

missões como Calvinistas, para que Cristo seja glorificado! 

 

 

Sola Scriptura! 

Sola Gratia! 

Sola Fide! 

Solus Christus! 

Soli Deo Gloria!  
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 10 Sermões — R. M. M’Cheyne 
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 Agonia de Cristo — J. Edwards 

 Batismo, O — John Gill  

 Batismo de Crentes por Imersão, Um Distintivo 

Neotestamentário e Batista — William R. Downing 

 Bênçãos do Pacto — C. H. Spurgeon 

 Biografia de A. W. Pink, Uma — Erroll Hulse 

 Carta de George Whitefield a John Wesley Sobre a 

Doutrina da Eleição 

 Cessacionismo, Provando que os Dons Carismáticos 

Cessaram — Peter Masters 

 Como Saber se Sou um Eleito? ou A Percepção da 

Eleição — A. W. Pink 

 Como Ser uma Mulher de Deus? — Paul Washer 

 Como Toda a Doutrina da Predestinação é corrompida 

pelos Arminianos — J. Owen 

 Confissão de Fé Batista de 1689 

 Conversão — John Gill 

 Cristo É Tudo Em Todos — Jeremiah Burroughs 

 Cristo, Totalmente Desejável — John Flavel 

 Defesa do Calvinismo, Uma — C. H. Spurgeon 

 Deus Salva Quem Ele Quer! — J. Edwards 

 Discipulado no T empo dos Puritanos, O — W. Bevins 

 Doutrina da Eleição, A — A. W. Pink 

 Eleição & Vocação — R. M. M’Cheyne 

 Eleição Particular — C. H. Spurgeon 

 Especial Origem da Instituição da Igreja Evangélica, A — 

J. Owen 

 Evangelismo Moderno — A. W. Pink  

 Excelência de Cristo, A — J. Edwards 

 Gloriosa Predestinação, A — C. H. Spurgeon 

 Guia Para a Oração Fervorosa, Um — A. W. Pink  

 Igrejas do Novo Testamento — A. W. Pink 

 In Memoriam, a Canção dos Suspiros — Susannah 

Spurgeon 

 Incomparável Excelência e Santidade de Deus, A — 

Jeremiah Burroughs 

 Infinita Sabedoria de Deus Demonstrada na Salvação 

dos Pecadores, A — A. W. Pink 

 Jesus! – C. H. Spurgeon 

 Justificação, Propiciação e Declaração — C. H. Spurgeon 

 Livre Graça, A — C. H. Spurgeon  

 Marcas de Uma Verdadeira Conversão — G. Whitefield 

 Mito do Livre-Arbítrio, O — Walter J. Chantry 

 Natureza da Igreja Evangélica, A — John Gill 
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Baixe estes e outros e-books gratuitamente no site oEstandarteDeCristo.com. 
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 Natureza e a Necessidade da Nova Criatura, Sobre a — 

John Flavel 

 Necessário Vos é Nascer de Novo — Thomas Boston 

 Necessidade de Decidir-se Pela Verdade, A — C. H. 

Spurgeon 

 Objeções à Soberania de Deus Respondidas — A. W. 

Pink 

 Oração — Thomas Watson 

 Pacto da Graça, O — Mike Renihan 

 Paixão de Cristo, A — Thomas Adams 

 Pecadores nas Mãos de Um Deus Irado — J. Edwards 

 Pecaminosidade do Homem em Seu Estado Natural — 

Thomas Boston 

 Plenitude do Mediador, A — John Gill 

 Porção do Ímpios, A — J. Edwards 

 Pregação Chocante — Paul Washer 

 Prerrogativa Real, A — C. H. Spurgeon 

 Queda, a Depravação Total do Homem em seu Estado 

Natural..., A, Edição Comemorativa de Nº 200 

 Quem Deve Ser Batizado? — C. H. Spurgeon 

 Quem São Os Eleitos? — C. H. Spurgeon 

 Reformação Pessoal & na Oração Secreta — R. M. 

M'Cheyne 

 Regeneração ou Decisionismo? — Paul Washer 

 Salvação Pertence Ao Senhor, A — C. H. Spurgeon 

 Sangue, O — C. H. Spurgeon 

 Semper Idem — Thomas Adams 

 Sermões de Páscoa — Adams, Pink, Spurgeon, Gill, 

Owen e Charnock 

 Sermões Graciosos (15 Sermões sobre a Graça de 

Deus) — C. H. Spurgeon 

 Soberania da Deus na Salvação dos Homens, A — J. 

Edwards 

 Sobre a Nossa Conversão a Deus e Como Essa Doutrina 

é Totalmente Corrompida Pelos Arminianos — J. Owen 

 Somente as Igrejas Congregacionais se Adequam aos 

Propósitos de Cristo na Instituição de Sua Igreja — J. 

Owen 

 Supremacia e o Poder de Deus, A — A. W. Pink 

 Teologia Pactual e Dispensacionalismo — William R. 

Downing 

 Tratado Sobre a Oração, Um — John Bunyan 

 Tratado Sobre o Amor de Deus, Um — Bernardo de 

Claraval 

 Um Cordão de Pérolas Soltas, Uma Jornada Teológica 

no Batismo de Crentes — Fred Malone  
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2 Coríntios 4  
 

1
 Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos; 

2
 Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem 

falsificando a palavra de Deus; e assim nos recomendamos à consciência de todo o homem, 

na presença de Deus, pela manifestação da verdade. 
3
 Mas, se ainda o nosso evangelho está 

encoberto, para os que se perdem está encoberto. 
4
 Nos quais o deus deste século cegou os 

entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória 

de Cristo, que é a imagem de Deus. 
5
 Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo 

Jesus, o Senhor; e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. 
6
 Porque Deus, 

que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, 

para iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. 
7
 Temos, porém, 

este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós.                
8
 Em tudo somos atribulados, mas não angustiados; perplexos, mas não desanimados.                               

9
 Perseguidos, mas não desamparados; abatidos, mas não destruídos; 

10
 Trazendo sempre 

por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus 

se manifeste também nos nossos corpos; 
11

 E assim nós, que vivemos, estamos sempre 

entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na 

nossa carne mortal.  
12

 De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. 
13

 E temos 

portanto o mesmo espírito de fé, como está escrito: Cri, por isso falei; nós cremos também, 

por isso também falamos. 
14

 Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará 

também por Jesus, e nos apresentará convosco. 
15

 Porque tudo isto é por amor de vós, para 

que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para glória de 

Deus. 
16

 Por isso não desfalecemos; mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o 

interior, contudo, se renova de dia em dia. 
17

 Porque a nossa leve e momentânea tribulação 

produz para nós um peso eterno de glória mui excelente; 
18

 Não atentando nós nas coisas 

que se veem, mas nas que se não veem; porque as que se veem são temporais, e as que se 

não veem são eternas. 
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