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Este assunto chama a atenção por sua ausência nos púlpitos do sistema religioso. Por desconhecer que tivemos uma 
existência prévia à nossa vida humana, todos têm então, a tendência de pensar que tudo começou quando nascemos do 
ventre de nossas mães. A consequência disso deságua nos mal tratos com as vidas daqueles que lá frequentam. Portanto, 
conhecer sobre nossa Preexistência se torna fundamental e de suma importância para o correto entendimento de nossa 
salvação em todos seus três aspectos.

EVIDENCIAS BÍBLICAS DE NOSSA PRÉ-EXISTÊNCIA
* Os filhos de Deus já estavam presentes antes da fundação do mundo.
Onde estavas tu, quando eu fundava a terra? Faze-me saber, se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o
sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de
esquina, Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam? Jó 38: 4 – 7.

De certo tu o sabes, porque já então eras nascido, e por ser grande 
número dos teus dias! Jó 38: 21.
FOI AÍ NESSE PONTO QUE HOUVE A ELEIÇÃO E A PREDESTINAÇÃO. 
orque os que dantes conheceu também os predestinou para serem 
conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito 
entre muitos irmãos. Romanos 8: 29.
COMO FOMOS TRAZIDOS AO MUNDO VISÍVEL
Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel; vós a que 
sois trazidos por mim desde o ventre, os que sois levados desde a 
madre. Isaías 46: 3
O PROPÓSITO DE NOSSA ELEIÇÃO
Iluminando os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual é a 
esperança a qual ele vos chamou, e quais as riquezas da glória da sua 
herança nos santos; Efésios 1: 18.
Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, 
as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2: 10 
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CONCLUSÃO: Você não é qualquer pessoa. Tua vida NUNCA esteve à deriva. Deus NUNCA te abandonou. Você foi criado por 
Ele desde Antes da Fundação do Mundo e Predestinado para habitar uma vida humana determinada por Ele para cumprir um 
propósito por Ele estabelecido antes de te formar. A Pré-Existência faz parte do Evangelho da Graça e da mesma maneira que 
compreendemos recebemos a outra parte da Doutrina, também devemos receber esta, para podermos caminhar com pleno 
entendimento em relação a todos estes assuntos.
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Porque os que dantes conheceu também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele 
seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8: 29
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