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“CFW10§1. Todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e só
esses, é ele servido, no tempo por ele determinado e aceito,
chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito, tirando-
os por Jesus Cristo daquele estado de pecado e morte em que
estão por natureza, e transpondo-os para a graça e salvação. Isto
ele o faz, iluminando os seus entendimentos espiritualmente a
fim de compreenderem as coisas de Deus para a salvação,
tirando-lhes os seus corações de pedra e dando lhes corações de
carne, renovando as suas vontades e determinando-as pela sua
onipotência para aquilo que é bom e atraindo-os eficazmente a
Jesus Cristo, mas de maneira que eles vêm mui livremente,
sendo para isso dispostos pela sua graça. Ref. Jo 15.16; At. 13.48;
Rm. 8.28-30 e 11.7; Ef. 1.5,10; ITs. 5.9; IITs. 2.13-14; IICo.3.3,6; Tg
1.18; ICo. 2.12; Rm. 5.2; II Tm. 1.9-10; At. 26.18; ICo. 2.10; Ef.
1.17-18; IICo. 4.6; Ez. 36.26, e 11.19; Dt. 30.6; Jo 3.5; Gl. 6.15; Tt
3.5; IPe. 1.23; Jo 6.44-45; Sl. 90.3; Jo 9.3; Jo 6.37; Mt. 11.28; Ap.
22.17.



Declarada de modo simples, esta doutrina afirma que o
Espírito Santo nunca falha em trazer à salvação aqueles
pecadores que Ele pessoalmente chama a Cristo. Ele aplica
inevitavelmente a salvação a todo pecador que Ele
tencionou salvar, e é Sua intenção salvar todos os eleitos.

Teologia Sistemática - Franklin Ferreira e Alan Maytt p. 248



CMW 67. O que é vocação eficaz? 

Vocação eficaz é a obra da onipotência e da graça de Deus,
pela qual (do seu livre e especial amor para com os eleitos, e
sem que nada neles o leve a isto), Ele, no tempo aceitável,
os convida e atrai a Jesus Cristo, pela sua Palavra e pelo seu
Espírito, iluminando os seus entendimentos de uma maneira
salvadora, renovando e poderosamente determinando as
suas vontades, de modo que eles mesmos (embora em si
estejam mortos em pecado), se tornam, por isso, prontos e
capazes de livremente responder ao seu chamado, e de
aceitar e abraçar a graça nele oferecida e comunicada.

Ef 1:18-20; II Tm 1:8-9; Tt 3:4-5; Rm 9:11; II Co 5:20; 6:2; Jo 
6:44; II Ts 2:13-14; At 26:18; Ez 11:19; Jo 6.45; Fp 2:13. 



Vocação eficaz é:
1) a obra da onipotência e da graça de Deus – (Ef 1:18-20; II

Tm 1:8-9)
2) pela qual (do seu livre e especial amor para com os

eleitos, e sem que nada neles o leve a isto) – (Tt 3:4-5; Rm
9:11)

3) Ele, no tempo aceitável, os convida e atrai a Jesus Cristo,
pela sua Palavra e pelo seu Espírito II – (Co 5:20; 6:2; Jo
6:44; II Ts 2:13-14)

4) iluminando os seus entendimentos de uma maneira
salvadora – (At 26:18)

5) renovando e poderosamente determinando as suas
vontades – (Ez 11:19; Jo 6.45)

6) de modo que eles mesmos (embora em si estejam mortos
em pecado), se tornam, por isso, prontos e capazes de
livremente responder ao seu chamado, e de aceitar e
abraçar a graça nele oferecida e comunicada – (Fp 2:13).



Vocação eficaz é o convite do evangelho tornado efetivo
para a salvação no coração e na vida do povo de Deus... A
não ser que Deus sobrenaturalmente transforme o
coração dos que recebem o convite, eles não poderão
responder em fé. Essa transformação do coração ocorre na
vocação eficaz... a ação soberana de Deus por meio do
Espírito Santo, pela qual ele habilita o ouvinte do convite
do evangelho a responder ao apelo em arrependimento,
fé e obediência.

Salvos pela graça – Anthony Hoekema p. 94



“CFW10§1. Todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e só
esses, é ele servido, no tempo por ele determinado e aceito,
chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito, tirando-
os por Jesus Cristo daquele estado de pecado e morte em que
estão por natureza, e transpondo-os para a graça e salvação. Isto
ele o faz, iluminando os seus entendimentos espiritualmente a
fim de compreenderem as coisas de Deus para a salvação,
tirando-lhes os seus corações de pedra e dando lhes corações de
carne, renovando as suas vontades e determinando-as pela sua
onipotência para aquilo que é bom e atraindo-os eficazmente a
Jesus Cristo, mas de maneira que eles vêm mui livremente,
sendo para isso dispostos pela sua graça. Ref. Jo 15.16; At. 13.48;
Rm. 8.28-30 e 11.7; Ef. 1.5,10; ITs. 5.9; IITs. 2.13-14; IICo.3.3,6; Tg
1.18; ICo. 2.12; Rm. 5.2; II Tm. 1.9-10; At. 26.18; ICo. 2.10; Ef.
1.17-18; IICo. 4.6; Ez. 36.26, e 11.19; Dt. 30.6; Jo 3.5; Gl. 6.15; Tt
3.5; IPe. 1.23; Jo 6.44-45; Sl. 90.3; Jo 9.3; Jo 6.37; Mt. 11.28; Ap.
22.17.



O apelo do evangelho estende uma chamada à salvação a todo que
ouve a mensagem. Ele convida a todos os homens, sem distinção, a
beber da água da vida e viver. Ele promete salvação a todo que se
arrepender e crer. Mas essa chamada geral externa, estendida
igualmente ao eleito e ao não eleito, não trará pecadores a Cristo.
Por que? Porque os homens estão, por natureza, mortos em pecado
e debaixo de seu poder. Eles são, por si mesmos, incapazes de
abandonar os seus maus caminhos e se voltarem a Cristo, para
receber misericórdia. Nem podem e nem querem fazer isso.
Consequentemente, o não regenerado não vai responder à chamada
do evangelho para arrepender-se e crer. Nenhuma quantidade de
ameaças ou promessas externas fará um pecador cego, surdo,
morto e rebelde se curvar perante Cristo como Senhor e olhar
somente para Ele para a salvação. Tal ato de fé e submissão é
contrário à natureza do homem perdido.

Teologia Sistemática - Franklin Ferreira e Alan Maytt p. 249



“CFW10§1. Todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e só
esses, é ele servido, no tempo por ele determinado e aceito,
chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito, tirando-
os por Jesus Cristo daquele estado de pecado e morte em que
estão por natureza, e transpondo-os para a graça e salvação. Isto
ele o faz, iluminando os seus entendimentos espiritualmente a
fim de compreenderem as coisas de Deus para a salvação,
tirando-lhes os seus corações de pedra e dando lhes corações de
carne, renovando as suas vontades e determinando-as pela sua
onipotência para aquilo que é bom e atraindo-os eficazmente a
Jesus Cristo, mas de maneira que eles vêm mui livremente,
sendo para isso dispostos pela sua graça. Ref. Jo 15.16; At. 13.48;
Rm. 8.28-30 e 11.7; Ef. 1.5,10; ITs. 5.9; IITs. 2.13-14; IICo.3.3,6; Tg
1.18; ICo. 2.12; Rm. 5.2; II Tm. 1.9-10; At. 26.18; ICo. 2.10; Ef.
1.17-18; IICo. 4.6; Ez. 36.26, e 11.19; Dt. 30.6; Jo 3.5; Gl. 6.15; Tt
3.5; IPe. 1.23; Jo 6.44-45; Sl. 90.3; Jo 9.3; Jo 6.37; Mt. 11.28; Ap.
22.17.



O pecado original torna todos os seres humanos
naturalmente mortos (não responsivos) perante Deus, mas,
pela vocação eficaz, Ele vivifica os mortos. Como o
chamado exterior de Deus à fé em Cristo é comunicado por
meio da leitura, pregação e explanação do conteúdo da
Bíblia, o Espírito Santo ilumina e renova o coração dos
pecadores eleitos, de modo que eles compreendam o
evangelho e o abracem como verdade de Deus, e Deus em
Cristo torna-se para eles objeto de desejo e afeição.

Teologia Concisa – J. I. Packer  p. 143



Por isso, o Espírito Santo, para trazer o eleito de Deus à
salvação, estende-lhe uma chamada especial interna em
adição à chamada externa contida na mensagem do
evangelho. Através dessa chamada especial, o Espírito
Santo realiza uma obra de graça no pecador que,
inevitavelmente, o traz à fé em Cristo. A mudança interna
operada no pecador eleito o capacita a entender e crer na
verdade espiritual.

Teologia Sistemática - Franklin Ferreira e Alan Maytt p. 249



“CFW10§1. Todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e só
esses, é ele servido, no tempo por ele determinado e aceito,
chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito, tirando-
os por Jesus Cristo daquele estado de pecado e morte em que
estão por natureza, e transpondo-os para a graça e salvação. Isto
ele o faz, iluminando os seus entendimentos espiritualmente a
fim de compreenderem as coisas de Deus para a salvação,
tirando-lhes os seus corações de pedra e dando lhes corações de
carne, renovando as suas vontades e determinando-as pela sua
onipotência para aquilo que é bom e atraindo-os eficazmente a
Jesus Cristo, mas de maneira que eles vêm mui livremente,
sendo para isso dispostos pela sua graça. Ref. Jo 15.16; At. 13.48;
Rm. 8.28-30 e 11.7; Ef. 1.5,10; ITs. 5.9; IITs. 2.13-14; IICo.3.3,6; Tg
1.18; ICo. 2.12; Rm. 5.2; II Tm. 1.9-10; At. 26.18; ICo. 2.10; Ef.
1.17-18; IICo. 4.6; Ez. 36.26, e 11.19; Dt. 30.6; Jo 3.5; Gl. 6.15; Tt
3.5; IPe. 1.23; Jo 6.44-45; Sl. 90.3; Jo 9.3; Jo 6.37; Mt. 11.28; Ap.
22.17.



O Espírito Santo não violenta a nossa vontade, ele
influencia e amorosamente convence-nos a aceitar
o chamado de Deus. Deus não violenta a vontade
do ser humano para que ele aceite a salvação;
Deus muda a sua vontade e a sua disposição
amorosamente. Como diz Bavinck, "a vocação
interna (eficaz) consiste geralmente no fato de que
ela restaura o vínculo de relacionamento entre Deus
e o homem, de forma que o homem possa ouvir a
Palavra de Deus e entendê-la".

Razão da Esperança – Leandro Lima  p. 350 



“CFW10§2. Esta vocação eficaz é só da livre e
especial graça de Deus e não provem de
qualquer coisa prevista no homem; na vocação o
homem é inteiramente passivo, até que,
vivificado e renovado pelo Espírito Santo, fica
habilitado a corresponder a ela e a receber a
graça nela oferecida e comunicada. Ref. IITm.
1.9; Tt 3.4-5; Rm. 9.11; ICo. 2.14; Rm. 8.7-9; Ef.
2.5; João 6.37; Ez. 36.27; Jo 5.25.



Deus predestina, e o predestinado, por ação do
Espírito Santo, fica habilitado a receber o chamado
divino e aceitar o Salvador; e isto acontece tão
naturalmente, que ele [o predestinado] não
percebe que sua aceitação foi condicionada à graça
da eleição.

Rev. Onezio Figueiredo



“Vinde a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei”

“Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer”



“CFW10§3. As crianças que morrem na infância,
sendo eleitas, são regeneradas e por Cristo
salvas, por meio do Espírito, que opera quando,
onde e como quer. Do mesmo modo são salvas
todas as outras pessoas incapazes de serem
exteriormente chamadas pelo ministério da
palavra. Ref. Gn. 17.7; Sl. 105.8-10; Ez. 16.20-21;
Lc. 18.15-16; At. 2.39; Gl. 3.29; Jo 3.8 e 16.7-8; I
Jo 5. 12; At. 4.12.



Em Ef 2.3 diz o apóstolo Paulo que os efésios eram “por
natureza” filhos da ira, como também os demais”. Nesta
passagem, a expressão “por natureza” indica uma coisa
inata e original, em distinção daquilo que é adquirido.
Então, o pecado é uma coisa original, da qual participam
todos os homens e que os faz culpados diante de Deus.
Além disso, de acordo com a Escritura, a morte sobrevém
mesmo aos que nunca exerceram uma escolha pessoal e
consciente, Rm 5.12-14. Esta passagem implica que o
pecado existe no caso de crianças, antes de possuírem
discernimento moral. Desde que sucede que as crianças
morrem e, portanto, o efeito do pecado está presente na
situação delas, é simplesmente natural supor que a causa
também está presente.

Teologia Sistemática – Louis Berkhof p. 233



E por isso também as próprias crianças, enquanto trazem consigo
sua condenação desde o ventre materno, são tidas como culposas
não por falta alheia, mas pela falta de si próprias. Ora, embora
ainda não tenham trazido à tona os frutos de sua iniquidade, no
entanto têm encerrada dentro de si a semente. Com efeito, sua
natureza toda é uma como que sementeira de pecado. Por isso,
não pode ela deixar de ser odiosa e abominável a Deus. Do quê se
segue que, com propriedade, esse estado é considerado como
pecado diante de Deus, pois não haveria incriminação sem a
culpabilidade.

Institutas de Calvino – Livro II p. 24



Chamado exterior x interior

• Chamado exterior: palavra do pregador – não
opera a obra de salvação – nem todos atendem,
nem todos são convencidos de seus pecados e da
necessidade da salvação

• Chamado interior: operado pelo Espírito Santo (e
sempre eficaz – mesmo com crianças ou outros
incapazes de ouvir o chamado externo)



Exemplo da graça irresistível

“No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos
pareceu haver um lugar de oração; e, assentando-nos, falamos
às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher,
chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura,
temente a Deus, nos escutava; o Senhor lhe abriu o coração
para atender às coisas que Paulo dizia” (At 16:13 - 14)

 O Apóstolo Paulo, o pregador, falou aos ouvidos de Lídia 
(chamado exterior)

 O Senhor falou ao coração de Lídia (chamado interior)



Pontos de diferença entre a regeneração e a vocação eficaz. A
regeneração, no sentido mais estrito da palavra, isto é, como nova
geração, tem lugar na vida subconsciente do homem, e independe
por completo de qualquer atitude que ele possa assumir com
referência a ela. A vocação, por outro lado, dirige-se à consciência
e implica certa disposição da vida consciente. Isto decorre do fato
de que a regeneração age de dentro , enquanto que a vocação age
de fora. No caso das crianças, falamos em regeneração, e não em
vocação. Ademais, regeneração é uma operação criadora,
hiperfísica do Espírito Santo, pela qual o homem é levado de uma
condição para outra, de uma condição de morte espiritual para
uma condição de vida espiritual. A vocação eficaz, por outro lado,
é teológica, induz a nova vida e aponta numa direção que ruma
para Deus. Ela assegura os exercícios da nova disposição e leva a
nova vida à ação.

Teologia Sistemática – Louis Berkhof p. 233



Não temos nenhuma dificuldade em aceitar a salvação da criança eleita,
que morre na infância, pois a redenção é pela graça, jamais pelos méritos,
pelas virtudes piedosas ou pela fé racional. A gratuidade da justificação dos
predestinados custou muito caro para Deus, que permitiu a imolação de seu
Filho para que da morte nos livrasse. Batizamos os infantes, filhos de
crentes pressupostamente eleitos, porque cremos na dádiva da vida
eterna, ofertada por Cristo, a todos os escolhidos, independentemente
da idade. É claro que podemos batizar crianças não eleitas, mas o mesmo
acontece com adultos. Muitos deles, apenas externamente chamados e
racionalmente convencidos ou emocionalmente induzidos, entram para
a Igreja mediante o batismo, não sendo preordenados à redenção. A
criança eleita batizada nos primeiros dias de vida vai, seguramente,
confirmar publicamente a sua fé pelo testemunho e pela confissão
formal diante da Igreja, quando Deus lhe der consciência de sua eleição, da
filiação a Cristo e da continuidade de vinculação à Igreja. A criança não se
salva por ser inocente, mas por Cristo Jesus, que morreu expiatoriamente
por todos os seres humanos: E não há salvação em nenhum outro; porque
abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo
qual importa que sejamos salvos ( At 4.12 ).

Rev. Onezio Figueiredo





“CFW10§4. Os não eleitos, posto que sejam
chamados pelo ministério da palavra e tenham
algumas das operações comuns do Espírito, contudo
não se chegam nunca a Cristo e portanto não podem
ser salvos; muito menos poderão ser salvos por
qualquer outro meio os que não professam a religião
cristã, por mais diligentes que sejam em conformar
as suas vidas com a luz da natureza e com a lei da
religião que professam; o asseverar e manter que
podem é muito pernicioso e detestável. Ref. Mt.
13.14-15; At. 28.24; Mt. 22.14; Mt. 13.20-21, e 7.22;
Hb. 6.4-5; Jo 6.64-66, e 8.24; At. 4.12; Jo 14.6 e 17.3;
Ef. 2.12-13; IIJo 10.11; Gl. 1.8; ICo. 16.22.



Ora, há a vocação universal, pela qual, mediante a pregação
externa da Palavra, Deus convida a si a todos igualmente, ainda
aqueles aos quais a propõe como aroma de morte [2Co 2.16] e
matéria da mais grave condenação. A outra é a vocação especial,
da qual digna ordinária e somente aos fiéis, enquanto pela
iluminação interior de seu Espírito faz com que a Palavra pregada
se lhes assente no coração. Contudo, às vezes também faz
participantes dela aqueles a quem ilumina apenas por um tempo;
depois os abandona ao mérito de sua ingratidão e os fere de
cegueira mais profunda.

Institutas de Calvino – Livro III p. 434



Quando, portanto, o evangelho é pregado, alguns creem,
alguns não creem; mas aqueles que creem, atentando à voz
do pregador vinda de fora, ouvem a voz do Pai interior, e
aprendem, ao passo que, os que não creem, ouvem
exteriormente, mas interiormente não ouvem nem
aprendem; isso quer dizer que àqueles é dado crer, mas a
estes não, porque “Ninguém poder vir a mim”, diz Jesus,
“se o Pai que me enviou não o trouxer” (Jo 6.44).

Agostinho de Hipona



Quem deve ser chamado? Segundo a Bíblia, todas as pessoas. Porém, como fica a
questão da eleição? Qual é a razão para chamar a todos? A razão para chamar a
todos é obedecer a uma ordem de Jesus. Ele disse que o evangelho deveria ser
pregado a toda criatura (Mc 16.15). Percebemos das parábolas analisadas acima
que Deus tem um chamado geral para todas as pessoas. Isso não significa que
todas serão salvas, mas que ele deseja que todas ouçam esse chamado. No final da
parábola, Jesus explicou como isso funcionava: "Porque muitos são chamados,
mas poucos, os escolhidos" (Mt 22.14). O chamado do evangelho é direcionado a
um número muito grande de pessoas, porém, a resposta correta a esse chamado
será obtida apenas nos escolhidos, cujo número é bem menor. O próprio Jesus
disse: "Vinde a mim, todos..." (Mt 11.28). O convite do evangelho não é
direcionado apenas aos eleitos, mas a todos, embora somente os que entenderem
que estão cansados e sobrecarregados, e se dispuserem a ir a Cristo para serem
aliviados, é que obterão os benefícios do evangelho. Tanto a ideia de convocação
quanto de oferta universal pode ser vista em Atos 17.30: "Ora, não levou Deus em
conta os tempos da ignorância; agora, porém, notifica aos homens que todos, em
toda parte, se arrependam". Numa linguagem que no português lembra a atuação
dos guardas de trânsito, os homens são "notificados" a se arrependerem. Todos são
convocados para isso.

Razão da Esperança – Leandro Lima  p. 343-344 



O argumento de que, se Deus escolheu os que serão
salvos, então o evangelho não precisa ser pregado, denota
falta de entendimento da Palavra de Deus. Ninguém tem a
capacidade de saber quem são os eleitos, não poderíamos
selecioná-los para que ouçam a pregação do evangelho, A
eleição não deve ser levada em consideração no quesito
para quem pregar, e sim a ordem de Jesus de que o
evangelho fosse pregado a toda criatura. Por outro lado, a
eleição fará diferença no resultado, pois é a garantia de que
a nossa pregação não será infrutífera, pois os escolhidos
responderão ao chamado do evangelho.

Razão da Esperança – Leandro Lima  p. 344 





Conquanto a Bíblia não nos dê uma nítida ordo salutis, ela faz duas
coisas que nos ajudam a elaborar uma ordem. (1) Dá-nos uma
completa e rica enumeração das operações do Espírito Santo na
aplicação da obra realizada por Cristo a pecadores individuais, e das
bênçãos da salvação comunicadas a eles.[...] (2) Ela indica, em muitas
passagens e de muitas maneiras, a relação que os diferentes
movimentos atuantes na obra de redenção mantêm uns com os
outros. [...] Em vista do fato de que a Bíblia não especifica a ordem
exata seguida na aplicação da obra de redenção, há naturalmente
amplo espaço para diferenças de opinião. [...]

Berkhof, págs. 408 – 409 



CFW ORDO SALUTIS – A ORDEM DA SALVAÇÃO

III Decretos Eternos Eleição Escolhidos pelo Pai na eternidade

VIII Cristo o Mediador Redenção Redimidos pelo Filho na cruz

X Vocação Eficaz Vocação Chamados externamente pela pregação

Regeneração Estando mortos, recebemos vida (X, 2)

Conversão Arrependimento (XV Arrependimento Para a Vida) e fé (XIV Fé Salvadora)

XI Justificação Justificação Declarados justos – justiça de Cristo imputada a nós 

XII Adoção Adoção Recebidos na família de Deus

XIII Santificação Santificação Progressivamente libertos do poder do pecado

XVII Perseverança dos Santos Preservação Guardados até o fim pelo poder de Deus 

XXXII Ressurreição dos Mortos Glorificação Definitivamente libertos da presença do pecado


