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“os muitos vs. os todos”
O estudo que desenvolveremos neste dia, tem a propriedade de separar estas duas sementes, mostrando com evidências 
bíblicas, que Cristo não morreu na cruz para salvar o mundo inteiro. Para muitos, esta afirmação parece ser absurda, pois 
fomos doutrinados a entender que o sangue derramado foi para salvar todos aqueles que queiram aceitá-lo. E isto não é 
como afirmam. Havendo duas sementes, e uma delas já estando destinada à perdição, iria Cristo se entregar por elas? De 
maneira alguma. Vejamos então o que diz a bíblia acerca disso:
O primeiro verso que iremos analisar, joga por terra essa teoria 
absurda que é alardeada aos quatro cantos da terra, dizendo que 
Cristo morreu por toda humanidade.

Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa; porque, se pela 
ofensa de um “morreram muitos”, muito mais a graça de Deus, e o 
dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, abundou para “com 
muitos”. ROMANOS. 5: 15.

O verso é bem claro: se pela ofensa de Adão, “muitos morreram”. A 
pergunta é: quem são “estes muitos”? São aqueles que desde antes da 
fundação do mundo, foram escolhidos para a salvação eterna, porém 
com o ato cometido por Adão no paraíso, tiveram esse plano 
interrompido. 

A má semente tem apenas folego de vida, espiritualmente já estão 
mortos, logo, o dom da justiça, vindo por meio de Jesus Cristo, foi para 
alcançar os muitos escolhidos por ele. Isto está claro para você? Os 
meus “todos” que são “muitos”, eu irei protegê-los, guiá-los, e salvá-los. 
Já aos dá má semente, que estão destinados a se perderem, que 
cumpram o seu papel.

Porque, assim como pela desobediência de um só homem “muitos” 
foram constituídos pecadores, assim também pela obediência de um 
“muitos” serão constituídos justos. ROMANOS. 5: 19.

Cristo ao se entregar, tem em mente um único objetivo, salvar os seus 
muitos. 

Assim como o Filho do homem não veio para ser servido, mas para 
servir, e para dar a sua vida em resgate de “muitos”. MATEUS. 20: 28.

Ele veio pagar um resgate, pelos seus muitos. O detalhe, que é do 
desconhecimento de alguns, é que estes “muitos”, são como a areia da 
praia. Ele não precisa do mundo todo para estabelecer o que desejou 
fazer, somente seus escolhidos tem o privilégio de participar de sua 
gloria. 

E disse-lhes: Isto é o meu sangue, o sangue do pacto, que por “muitos” 
é derramado. MARCOS. 14: 24.

A nós, sua igreja, foi reservado o melhor, ele se entregou “pela sua 
igreja” e não “pelas igrejas”. Em meio a esta miscelânea de religiões, 
há uma semente bendita, aguardando serem salvas por meio deste 
evangelho. Finalizando este tema, podemos aqui confirmar o que foi 
dito por João:

Eu sou o bom Pastor: “o bom Pastor dá a sua vida pelas ovelhas”.



INSTITUTO EDUCACIONAL  - Dr. JOSÉ LUIS DE JESUS MIRANDA 

www.institutoeducacionaljlm.com.br

SNBr
Caixa de texto

SNBr
Caixa de texto


	Página 1
	Página 2



