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A DOUTRINA DA ELEIÇÃO
Rm.8.28-30
É preciso estabelecer fundamentos a nossa fé. Precisamos ter identidade.
Buscamos sempre preservar o que temos, o que é mais importante para nós.
Fundamentados na sã doutrina bíblica podemos julgar as fontes, para que não
venhamos assimilar ensinos errados e muitas vezes pirotécnicos, os quais
possam nos contaminar.
Em que você acredita? O que define a sua fé?
O que você crê muda a sua forma de agir com o seu marido, com a sua esposa,
com o seu filho, com seus pais, com os seus vizinhos e com todos que você
conhece.
Princípios: Hoje vamos apresentar princípios batistas importantes para nossa fé.
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- Deus opera a salvação em e através de Cristo pelo favor imerecido de sua graça:
Romanos 3.24; Efésios 2.8.
Deus é pré-ciente: 1 Pedro 1:2 fomos eleitos para a santificação obediência.
Você tem andado segundo a Palavra de Deus? Esse é um dos requisito para
para atender o chamado.
De acordo com o livre-arbítrio, desde a eternidade, Deus elege, chama, predestina,
justifica e glorifica:
Pedro 1.2;
Já de antemão fomos eleitos. Precisamos ser obediente para sermos aspergido
pelo o sangue de Cristo, para que sejamos justificados e a graça Dele seja
multiplicadas nós.

O que seria ecumenismo para você?
Ecumenismos - Hoje tentam nos mostrar que todas as religiões são iguais, e que
todos somos filhos de Deus. Porém a Bíblia nos mostra que existem diferenças,
então devemos estar fundamentados na Palavra de Deus

Romanos 8.28-30.
Há duas condições para o pecador ser regenerado: arrependimento e fé. O
arrependimento implica em mudança radical do homem interior, que significa
afastar-se do pecado e voltar-se para Deus. A fé é a confiança e aceitação de
Jesus Cristo como Salvador e a total entrega da personalidade do pecador a Ele.

A doutrina batista da eleição
"Eleição é a escolha feita por Deus em Cristo, desde a eternidade, de pessoas para
a vida eterna, não por qualquer mérito, mas segundo a riqueza da sua graça. Antes
da criação do mundo, Deus, no exercício de sua soberania divina e à luz de sua
presciência de todas as coisas, elegeu, chamou, predestinou, justificou e
glorificou aqueles que, no correr dos tempos, aceitariam livremente o dom da
salvação. Ainda que baseada na soberania de Deus, essa eleição está em perfeita
concordancia com o livre-arbítrio de cada um e de todos os seres humanos.

Rm.10.9-10
Você foi eleito, e precisa desfrutar por completo dessa posição.
Esse é o momento de arrependimento. Esse é o momento de fazer uma aliança
com o Senhor. Confessar com a boca e crer no coração para ser co-herdeiro
com Cristo. Todos fomos chamados, precisamos da justificação para os nossos
pecados através de Cristo Jesus e através Dele sermos glorificados.

A salvação do crente é eterna. Os salvos perseveram em Cristo e estão guardados
pelo poder de Deus. Nenhuma força ou circunstância tem poder para separar o
crente do amor de Deus em Cristo Jesus. O novo nascimento, o perdão, a
justificação, a adoção como filhos de Deus, a eleição e o dom do Espirito Santo
asseguram aos salvos a permanência na graça da salvação"
Para nós batistas, a doutrina da eleição é o conjunto de princípios que equilibra a
tensão entre o divino e o humano. Dessa maneira, segundo Sua graça imerecida,
Deus opera a salvação em, e através de Cristo, de pessoas eleitas desde a
eternidade, chamadas, predestinadas, justificadas e glorificadas à luz de Sua
presciência e de acordo com o livre arbítrio de cada um e de todos.
NÃO ESQUEÇA – SEMANA QUE VEM QUEM IRÁ LIDERAR É UM MEMBRO DA SUA CÉLULA

Líder, esse é o momento de aplicar o plano de salvação. Para que os que já tem
uma aliança com o Senhor seja renovada, e, para os que ainda não o fizeram,
tenham a oportunidade nesta noite.
Nessa experiência de conversão o ser humano perdido é reconciliado com Deus,
que lhe concede perdão, justiça e paz.
Lider. Insentive a cada um da sua Célula para que escreva sobre algo que tenha
assimilado na Célula. Isso pode ser compartilhado no grupo de sua célula para
crescimento de todos.
LEMBRE-SE : ESCOLA BÍBLICA NOS CAPACITA E NOS FUNDAMENTA NA PALARA.

Líder: Encaminhe seus discípulos SALA TEOLOGIA BÍBLICA.

