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IInnttrroodduuççããoo  
 

Este é o primeiro livro que por inspiração do Espírito de 
Deus sou induzido a escrever. Reunindo uma série de 
estudos e artigos que são na verdade mensagens pregadas 
por mim nos cultos da Congregação Evangélica em Amor 
e Graça e alguns posts publicados no blog Nova Reforma. 

O meu propósito é disponibilizar ao povo de Deus de um 
modo simples e claro alguns assuntos que são muito 
importantes para a correta compreensão da Palavra de 
Deus, que é o Evangelho. Muitos têm escrito apenas 
visando o lucro e a fama que isto pode lhes proporcionar. 
Acredito que o verdadeiro servo jamais pensa dessa 
forma, antes o seu único objetivo é satisfazer o seu Senhor. 
E não haveria um modo melhor de fazer isto do que 
expressando em palavras aquilo que temos recebido e 
aprendido dele. 

Neste volume discorro sobre alguns temas muito 
polêmicos. A predestinação, por exemplo, é um dos mais 
controversos; porém, como deixo claro, esta é uma 
doutrina histórica e que já nasceu com o protestantismo 
no século XVI. Por outro lado, além de ser genuinamente 
protestante, ela é plenamente cristã, Jesus ensinou, Paulo 
pregou e Calvino sistematizou. Sei que esta humilde obra 
jamais será suficiente para dirimir todas as dúvidas que 
muitos têm sobre esse ensino, mas acredito que irá somar 
junto com todos os que se esmeram por mostrar as 
verdades reveladas de Deus ao homem. Também me 
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preocupei em colocar de modo simples a relação entre a 
obra de Cristo na Cruz e a Salvação.  

Em alguns momentos uso dos temas sobre os quais 
escrevo para chamar atenção a outros, e em alguns textos 
dou como que pinceladas em alguns fatos muito 
verdadeiros como a grande apostasia pela qual a Igreja 
Brasileira vem passando. O grande comércio da Fé que 
está instaurado em muitos segmentos e o total desvio das 
doutrinas fundamentais do cristianismo pelas lógicas 
humanas e o bem-estar do homem. Algumas pessoas 
imaginam que sou anti-homem, na verdade se este for o 
termo mais correto talvez eu seja sim, porque prefiro 
glorificar e exaltar unicamente a Deus, que é digno. Toda 
a tentativa de exaltação humana deve ser rebatida. Acima 
de tudo creio num Deus que é Soberano, e quando digo 
isto estou afirmando que o homem depende e está 
totalmente à mercê dele. Infelizmente boa parte dos 
crentes de hoje não gosta nem um pouco dessa idéia. 

Chegará o momento no qual muitos ao lerem me 
chamarão de herege ou coisas do tipo. Tenho ouvido isso 
ao longo desses seis anos. Não há nada que me alegre 
mais do que ver as verdades sagradas incomodando. 
Porque sei que elas incomodam apenas aqueles que não 
estão dispostos a saírem de suas zonas de conforto, que 
preferem “alizar” o ego humano e ofender a grandeza e 
majestade de Deus. Para alguns sou radical em minhas 
afirmações, mas o que me importa é que sou totalmente 
dependente de Deus, sou submisso e reconheço o seu 
senhoril sobre mim. 
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Desejo que todos quantos lerem este livro possam ter suas 
mentes iluminadas e assim crescer na Graça e no 
Conhecimento; sair das prisões que as heresias humanas 
têm aberto. Quero que esta obra seja mais uma arma 
contra os sofismas e fortalezas que todos os dias se 
levantam contra a simplicidade e pureza devidas a Cristo. 

 

 

 

Samuel Balbino 

 

 

 

 
Soli Deo Gloria! 
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OO  SSaaccrriiffíícciioo  PPeerrffeeiittoo  
 
“No dia seguinte viu João a Jesus e disse: Eis o cordeiro de Deus 
que tira o pecado do mundo” (João 1.29). 

 

odos nós já ouvimos falar em sacrifício. Às 
vezes se tratando de algum esforço que fizemos 
para conseguir algo na vida, outras se referindo 

a dificuldades que enfrentamos, mas sempre 
mencionando significando dor, cansaço, peso, uma tarefa 
árdua. Quando a Bíblia fala de sacrifício devemos 
entender o contexto daquela época. No passado Deus 
havia ordenado ao povo que lhe oferecesse ofertas de 
animais mortos, isto era chamado sacrifício. Temos, 
porém, um relato de um sacrifício maior e melhor do que 
todos os que foram oferecidos ano após ano pelo povo 
judeu; um sacrifício tão superior que ninguém mais era 
capaz de oferecê-lo. Nessa homilia de hoje vamos 
entender o porquê do sacrifício, quem o ofereceu, por 
quem o ofereceu e quais benefícios ele trouxe. 

Primeiramente vamos entender o porquê do sacrifício. 

A palavra sacrifício é na verdade a junção de outras duas 
expressões, “sacro” [santo] e “ofício” [obra, ação, trabalho]. 
Podemos então dizer que sacrifício é uma obra santa, uma 
ação sagrada. Era muito comum nas religiões do oriente 
médio e até hoje em muitas culturas como a indígena e 
africana. Vamos nos ater a Lei mosaica. Deus havia 
prescritos a Moisés que apregoasse ao povo sacrifícios 

T
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diversos. Um dos mais importantes que foram ordenados 
deveria ser feito uma vez por ano e era chamado expiação. 

“Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e 
fará expiação por si e sua casa. Também tomará 
ambos os bodes e os porá perante o SENHOR, à 
porta da tenda da congregação. Lançará sorte 
sobre os dois bodes: uma para o SENHOR, e a 
outra, para o bode emissário. Arão fará chegar o 
bode sobre o qual cair a sorte para o SENHOR e 
oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode que 
cair a sorte para bode emissário será apresentado 
vivo perante o SENHOR, para fazer expiação por 
meio dele e enviá-lo ao deserto como bode 
emissário” (Levíticos 16.6-10). 

O ato de sacrificar animais simbolizava a punição pelo 
pecado. O cordeiro, o novilho ou o bode eram mortos no 
lugar do pecador e assim o pecado era expiado, que quer 
dizer encoberto. Diante de Deus aquele erro cometido 
ficava oculto, mas não apagado. O grande defeito desse 
tipo de sacrifício era a sua ineficácia, pois não removia o 
pecado e precisava ser repetido todas as vezes que o 
ofertante tornasse a pecar.  

 “Ora visto que a Lei tem sombra dos bens 
vindouros, e não a imagem real das coisas, nunca 
pode tornar perfeitos os ofertantes, com os 
mesmos sacrifícios que ano após ano, 
perpetuamente eles oferecem” (Hebreus 10.1).  

Era preciso um sacrifício que perdoasse definitivamente 
os pecados e não somente os encobrisse. Também era 
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necessário que o sangue oferecido fosse superior ao 
sangue de animais, “porque quase todas as coisas, 
segundo a Lei, se purificam com sangue” (Hebreus 9.22).  

O pecado é humano e a única maneira de eliminar a culpa 
é exterminar o culpado. Então, ou Deus destruiria todo o 
gênero humano ou escolheria um para ser castigado por 
todos. Deus tinha em suas mãos um dilema 
importantíssimo: De um lado a sua justiça e do outro a sua 
criação; por quem ele iria optar? Pelas as duas. Ele não 
poderia negar sua justiça e nem fazer perecer a obra de 
suas mãos. Deus usou um modo de satisfazer ambas as 
partes; sua justiça seria cumprida porque o homem é 
culpado e réu de morte, e sua criação será poupada 
porque ele é misericordioso. Mas como realizar os dois 
eventos se eles se opõem? Se ele mostrar misericórdia não 
poderá punir o culpado, e se ele punir o culpado não 
poderá mostrar misericórdia. Antes de qualquer outra 
coisa, era necessário primeiro executar sua justiça. 
Alguém tinha que morrer, e não seria mais um animal 
visto que  

 “é impossível que o sangue de touro e de bodes 
remova pecados” (Hebreus 10.4).  

Um homem deveria ser imolado e não um animal. Mas 
quem? Quem na terra teria sangue inocente (sem pecado) 
para se tornar a oferta expiatória? O animal para o 
sacrifício tinha de ser perfeito para que pudesse receber a 
transgressão do pecador, semelhantemente, o homem que 
haveria de ser sacrificado tinha de ser perfeito, nunca ter 
cometido pecado algum. Entretanto, o SENHOR viu que  
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 “não há justo, nem um se quer, não há quem 
entenda, não há quem busque a Deus; todos se 
extraviaram, e a uma se fizeram inúteis; não há 
quem faça o bem, não há nem um se quer” 
(Romanos 3.10-12).  

Quem ofereceu o sacrifício. 

Com a impossibilidade do homem de oferecer um perfeito 
sacrifício, e sem as condições para algum ser humano “ser 
o sacrifício”, o próprio Deus resolve oferecer. O plano de 
Deus é constituir alguém que seja capaz de arcar com essa 
responsabilidade e disposição: assumir todos os pecados e 
ser castigado por eles. Não havia ninguém que se 
oferecesse a esse trabalho, então Deus resolvera criar esse 
indivíduo e revelou ao profeta Isaías o que esse ser iria 
enfrentar quando fosse formado.  

 “Mas ele foi traspassado pelas nossas 
transgressões e moído pelas nossas iniqüidades; 
o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e, 
pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós 
andávamos desgarrados como ovelhas; cada um 
se desviava pelo caminho, mas o SENHOR fez 
cair sobre ele a iniqüidade de todos nós. Ele foi 
oprimido e humilhado, mas não abriu a boca; 
como cordeiro foi levado ao matadouro; e, como 
ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele 
não abriu a sua boca” (Isaías 53.5-7).  

Foi através do servo sofredor que Deus realizou o mais 
perfeito sacrifício. Todas as dores, conseqüências diretas 
do pecado, toda a maldição, todos os delitos cometidos no 
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mundo, desde o seu começo e até o seu fim, foram 
despejados sobre um só homem: Cristo. Como alguém 
poderia aguentar receber sozinho a punição por erros que 
não cometeu e pecados que ainda irão acontecer? Só 
podemos exaltar o nome do SENHOR e dizer como Paulo  

 “Ò profundidade da riqueza, tanto da sabedoria 
como do conhecimento de Deus!” (Romanos 
11.33).  

Os desígnios de Deus são perfeitos em todos os aspectos e 
direções em que olharmos. 

Quem era esse servo sofredor? Esse Cristo que foi tão 
humilhado e escarnecido? Deus teria feito alguém só para 
sofrer vexame e vitupério? Já ouvi muitos dizerem que 
sim e creio que os irmãos também. Mas aqueles que têm 
este pensamento ficariam surpresos se soubessem a 
verdade. A verdade de que o servo sofredor de Deus não 
é ninguém mais do que ele mesmo. Ele veio em forma 
humana, e naquele invólucro de carne que nós chamamos 
de corpo e ele chamou de filho, habitou entre nós. O 
apóstolo João começou a sua narrativa dizendo  

 “No princípio era o verbo, e o verbo ERA Deus...” 
(João 1.1).  

O verbo nada mais é do que o Deus que nos princípio 
disse ‘haja luz’ e a luz obedeceu e se fez. Não podemos 
pensar em mais ninguém que fosse capaz de realizar tão 
maravilhosa salvação se não o próprio criador dela, o 
verbo. O Cristo que sofreu foi na realidade o Deus 
corporificado que sofreu por sua criação. Como não havia 
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um só justo sobre a terra, o SENHOR veio em forma 
humana, e no corpo de sua carne recebeu a punição que 
nos era devida.  

 “Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou 
consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o 
ministério da reconciliação, a saber, que Deus 
estava em Cristo reconciliando consigo o 
mundo...” (2ª Coríntios 5.18,19). 

Dizemos que JESUS é o mediador entre nós e Deus. 
Estamos afirmando que através do corpo (porque Paulo 
chama de JESUS CRISTO homem) foi feita a reconciliação 
com Deus, pois foi no corpo, isto é, na carne, que ele foi 
morto (Deus como espírito não pode morrer). Cristo, o 
homem, era o cordeiro, a oferta para a remoção do 
pecado.  

 “[...] não por meio de sangue de bodes e de 
bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no 
Santo dos Santos, uma vê por todas, tendo 
obtido eterna redenção [...] Por isso mesmo, ele é 
o Mediador da nova aliança, a fim de que 
intervindo a morte para a remissão das 
transgressões que havia sob a primeira aliança, 
recebam a promessa da eterna herança aqueles 
que têm sido chamados” (Hebreus 9.12 e 15). 

Podemos agora entender um pouco da euforia de João 
Batista ao avistar JESUS, ele estava vendo não o Deus 
criador que habitava aquele corpo, mas apenas o homem 
simples, o intermediário entre ele que estava aqui fora e o 
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Deus que jazia ali dentro, o cordeiro que não oculta os 
pecados, mas os apaga definitivamente. 

Por quem foi feito o sacrifício. 

A obra que Deus realizou na cruz foi grande demais, foi 
sublime demais. Tudo o que é revestido de grandeza e de 
valor não pode ser desperdiçado. Temos ouvido nesses 
dias um forte apelo por parte da comunidade científica 
internacional para o uso consciente da água. Dizem que se 
não aproveitarmos com prudência, num futuro bem 
próximo ela será um líquido escasso no planeta. Milhões 
de pessoas desperdiçam água ao redor do mundo. Nesse 
exato instante existem torneiras, fontes, encanamentos, 
vazamentos jogando água e quase ninguém se importa 
com isso. Qual a razão para isso acontecer? Simplesmente, 
água é uma coisa banal, todos a têm em casa (com exceção 
dos que enfrentam a seca no interior aqui do nordeste, 
mas isso é outra história). Água custa pouco, qualquer um 
pode comprar, é vital para a vida, porém sem muito valor 
comercial.  Assim, também, alguns acreditam que o 
sacrifício de Cristo pode ser desperdiçado ou jogado fora, 
pensam que é algo barato que se pode rejeitar e ficar por 
isso mesmo. Quando Deus decidiu salvar o homem 
através da morte de JESUS, ele não deixou possibilidade 
de escolha por parte do homem, afinal era pra ser uma 
salvação, um resgate e não um brinde que se pode decidir 
se aceita ou não. 

Ao falarmos em salvação limitada logo se levantam os 
defensores do livre arbítrio armados com pedras para nos 
atirar. Não importa o que digam, nunca vão poder nos 
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convencer de que a salvação depende de nós - Ai de nós 
se dependesse! Entretanto, eles asseveram que todo o ato 
consumado na cruz, todo o sacrifício, todo o sofrimento de 
Cristo é estendido numa bandeja de ouro a todos os 
homens, e muitos, não poucos, desdenham e cospem nela 
e dizem: Não aceito, não quero; prefiro continuar como 
estou. Ora, francamente, achar que Deus, o autor de toda a 
sabedoria e conhecimento, iria formar um plano de 
salvação tão ineficaz quanto esse é chamá-lo de tolo. A 
verdade é que JESUS realizou uma obra perfeita no 
Calvário. De modo algum, o sofrimento de nosso 
SENHOR ficaria em vão por quem quer que seja. 

Da mesma forma que a expiação, os rudimentos, as 
promessas e a ministração da antiga aliança eram 
exclusivas para o povo de Israel em detrimento às demais 
nações; assim também, o sacrifício do perfeito cordeiro de 
Deus foi feito em favor apenas em favor daqueles que 
foram eleitos. A expiação não podia ser desperdiçada, 
então somente aqueles que foram escolhidos e 
predestinados, de maneira que não podem recusar ou 
rechaçar o chamado divino, receberão a eterna redenção 
no sangue do filho de Deus (corpo de sua carne). A eleição 
selecionou dentre toda a humanidade os que seriam alvos 
da Graça divina; estes são chamados o povo de JESUS.  

 “... porque ele [JESUS] salvará o seu povo dos 
pecados deles...” (Mateus 1.21).  

Onde fica o apelo a todos os seres humanos? O texto se 
refere apenas ao povo dele, isto é, que pertence a ele. As 
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palavras do próprio Cristo não deixam dúvidas quanto a 
sua missão:  

 “Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida 
pelas ovelhas. (...) conheço as minhas ovelhas, e 
elas me conhecem a mim” (João 10.11 e 14).  

Ele deu a vida somente em prol de suas ovelhas. Você é 
uma ovelha de JESUS, porque reconheceste a sua voz 
quando ele te chamou. Todo aquele que um dia o 
confessou como salvador, o fez porque foi chamado (a 
pregação do Evangelho) e creu nele.  

O desígnio de Deus quanto à salvação foi muito bem 
pensado. Tudo foi planejado de modo a não falhar, 
mesmo porque se assim não fosse isso significaria a 
impotência de Deus. O sacrifício feito no madeiro tinha 
um alvo específico e predeterminado, preciso e calculado.  

 “Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma 
e ficará satisfeito; o meu servo, o Justo, com o seu 
conhecimento justificará a MUITOS porque as 
iniqüidades DELES levará sobre si” (Isaías 
53.11).  

Note que ‘muitos’ está diretamente ligado a ‘deles’, 
indicando um grupo específico e predeterminado. Se 
‘muitos’ significasse que dentre todos os seres humanos 
da face da terra, das gerações passadas às futuras, 
somente alguns, por usarem o seu grande poder de 
decisão “livre arbítrio”, aceitariam JESUS e se tornariam o 
povo de Deus, então não deveria aparecer o pronome 
demonstrativo ‘eles’ e sim ‘todos’. Era para estar assim: 
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...justificará a muitos porque as iniquidades de todos levará 
sobre si... Esta é a posição dos arminianos; a morte vicária é 
por todos, mas apenas alguns, por decidirem 
independentemente, alcançam a salvação. Graças a Deus 
que não está! O uso do pronome ‘deles’ indica que o 
sacrifício do cordeiro foi realizado só e exclusivamente 
pelos ‘muitos’, ele só levou a iniqüidade de muitos não de 
todos os seres humanos que habitam e habitarão a terra. É 
interessante analisar o texto, porque se alguém discorda 
de mim nessa explanação e quiser argumentar que 
‘muitos’ se refere aos que Deus sabia que iriam aceitá-lo 
no futuro, terá que concordar de qualquer maneira que 
JESUS só levou sobre si o pecado desses muitos e de mais 
ninguém. O texto diz claramente ...as iniquidades deles 
levará sobre si... Deles quem? Os muitos. O exclusivismo 
desse versículo é insofismável. 

Aos olhos de alguns parece se tratar de uma grande 
injustiça da parte de Deus selecionar uns para receber o 
perdão e a redenção eterna, e outros ficarem de fora. Isto 
acontece porque nós estamos acostumados a nos ver como 
centro do universo, tudo deve girar em torno de nós – 
inclusive Deus. Mas esse pensamento é destruído quando 
a Graça invade o nosso coração e nos faz entender que só 
Deus é o centro do universo e de todas as coisas. Nós 
somos as criaturas e ele é o criador, ele faz conosco o que 
bem quiser e nós o que podemos dizer ou fazer? Podemos, 
por acaso, mudar suas decisões e contrariá-lo? Se de uma 
cesta de maçãs podres ele resolve retirar algumas e as 
purificar e torná-las próprias para o consumo, enquanto 
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que as outras que permaneceram na cesta são levadas 
para o lixo e não tiveram a mesma sorte, que podemos 
fazer? Só podemos louvá-lo por sermos maçãs que ele 
escolheu e purificou! Como ovelhas de JESUS, somos 
preciosos aos seus olhos, tão preciosos que ele derramou 
seu sangue e obteve para nós eterna redenção. 

Os benefícios.  

Os benefícios que a morte expiatória de JESUS trouxe a 
nós são tão grandiosos, que não nos damos conta de sua 
dimensão. Vou enumerar alguns. 

 

Perdão Definitivo:  

 “E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas 
transgressões e pela incircuncisão da vossa 
carne, vos deu vida juntamente com ele, 
perdoando todos os vossos delitos” (Colossenses 
2.13).  

Em Cristo, todos os nossos pecados estão perdoados, 
inclusive os que ainda vamos cometer, pois o texto diz 
todos e não só os primeiros ou alguns, mas todos eles. 
Não estou fazendo um apelo à libertinagem, ainda que ele 
nos tenha perdoado, nem por isso podemos nos dar ao 
desleixo espiritual, porque certamente a punição vem 
sobre o que não se arrependem de seus erros voluntários 
“Eu repreendo e disciplino a quantos amo” (Apocalipse 
3.19). 
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Acesso Direto a Deus:  

 “Porque, por ele, ambos temos acesso ao Pai em 
um espírito” (Efésios 2.18).  

Hoje não precisamos de intermediários para falar com 
Deus, o sacrifício do cordeiro foi suficiente para desfazer a 
barreira que Adão construiu quando desobedeceu no 
Édem. 

 

Liberdade da Lei Cerimonial Judaica:  

 “Cristo nos resgatou da maldição da Lei fazendo 
ele próprio maldição em nosso lugar (porque está 
escrito: Maldito todo aquele que for pendurado 
em madeiro)” (Gálatas 3.13).  

Por ter sido a oferta exigida pela lei, JESUS nos libertou de 
cumpri-la. Ele foi amaldiçoado por nós, que não podíamos 
obedecer a Lei, ao mesmo tempo em que a sua obediência 
nos foi atribuída. 
 

Livres de Qualquer Condenação:  

 “Agora, pois, já nenhuma condenação há para os 
que estão em Cristo JESUS” (Romanos 8.1).  

Através da morte de Cristo e suas conseqüências, 
ninguém pode mais nos acusar de coisa alguma. Ele não 
nos vê mais como pecadores (ainda que sejamos), mas 
“...santos, inculpáveis e irrepreensíveis...” (Colossenses 
1.22). 



Artigos e Estudos 

20 
 

Poder no Espírito:  

 “E pôs todas as coisas em baixo dos e, para ser o 
cabeça sobre todas as coisas, o [seu poder] deu à 
Igreja, a qual é seu corpo (...) Ora, aquele que é 
poderoso para fazer infinitamente mais do que 
tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o 
seu poder que opera em nós...” (Efésios 1.22 & 
3.20).  

Cristo nos deu independência dos homens. Agora todos 
nós temos o seu poder agindo dentro de si. Não 
dependemos de A nem de B; o poder está em nós. 

 
Salvação Absoluta:  

 “Por isso, também, pode salvar totalmente os 
que por ele se chegam a Deus...” (Hebreus 7.25).  

Isto significa que estamos absolutamente salvos e para 
sempre; nada pode mudar essa realidade. 

Para concluir, quero dizer que nada do que façamos para 
Deus em termo de obras, sacrifícios e esforços humanos 
terá valor, pois o único sacrifício que ele poderia aceitar já 
foi feito a mais de dois mil anos atrás. JESUS veio se 
sacrificar para que hoje nós não precisássemos mais tentar 
inutilmente nos redimir perante Deus. Podemos, então, 
exclamar a plenos pulmões: Só Cristo! Só Cristo! Só Cristo! 
Não depende de obras, mais da absoluta graça de Deus. 
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AA  SSoobbeerraanniiaa  ddee  DDeeuuss  
“Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os 
meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o entendimento, e eu 
bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para 
sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo 
reino é de geração em geração.  E todos os moradores da 
terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele 
opera com o exército do céu e os moradores da terra; não há 
quem possa estorvar a sua mão, e lhe diga: Que fazes?” 
(Daniel 4.34,35). 

 

 tema da soberania de Deus é tão apaixonante 
que me entusiasma a desenvolvê-lo muitas 
vezes. Por outro lado, vemos que na maioria 

dos púlpitos essa verdade tão salutar não é pregada 
pelos pastores, ela é negada ao povo de Deus 
indiscriminadamente por motivos bem claros, muitos 
líderes não querem uma Igreja que depende de Deus, 
eles preferem uma Igreja dependente deles mesmos. 
Nos lugares onde a Bíblia é ensinada como fonte de 
lucro, Deus não passa de um garçom pronto para 
atender pedidos. Não olham para ele como SENHOR 
e sim como servo.  

Há denominações que transformaram os cultos em 
balcão de negócios, em “workshops” para a 
prosperidade, onde se ensina de tudo menos as 
Escrituras. Os homens têm apresentado Deus como 
um ser inferior, pequeno e sujeito às vontades deles. 

O
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Dizem que nós temos livre arbítrio e que Deus tem de 
respeitá-lo, dizem que se orarmos ele tem que 
responder, ou Deus faz ou ele não é Deus, dizem que 
temos que desafiá-lo e tantas e tantas coisas. Mas o 
que Bíblia diz a respeito? O texto base mostra uma 
realidade totalmente diferente da que temos ouvido 
por aí a fora. Essas palavras vieram de um Rei pagão 
e idólatra, mas que num momento de iluminação, foi 
inspirado pelo Deus verdadeiro e pronunciou a 
verdade mais absoluta do universo: Deus é soberano. 
Quando digo soberano estou dizendo que tudo está 
sob o controle dele, a minha vida, a tua vida, a vida 
da tua família, o teu futuro e o teu presente, 
absolutamente tudo está sob o controle de Deus! 

Na Congregação Evangélica em Amor e Graça 
ninguém vê Deus como um velhinho cansado, 
sobrecarregado e que qualquer um pode dobrar com 
jejuns e sacrifícios. Nós não imaginamos Deus como 
as seitas, que ensinam a seus membros que uma vida 
santa (segundo os padrões deles) obriga Deus a 
“trabalhar” em nossa vida. Deus não é obrigado a 
fazer nada, ele faz o que ele quer, quando ele quer e 
na hora que ele quiser! Ele é o criador, o SENHOR dos 
céus e da terra, o dono do universo; ele não está 
subordinado às vontades do homem por mais santo e 
devotado que este possa ser. Esse pensamento é 
absurdo. 

Reconhecer que Deus é soberano é uma atitude sábia, 
não reconhecer é uma atitude que demonstra falta de 
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entendimento. Quando não compreendemos isso 
caímos no laço de transferir a sua autoridade e poder 
para outros, às vezes atribui-se poder a um copo com 
água, a uma fitinha amarrada no pulso, a um 
pouquinho de enxofre, outras vezes coloca-se o poder 
no pastor, no diácono, no missionário e esquecemos 
que todo o poder pertence a JESUS. Ver Deus como 
soberano é vê-lo como detentor de toda autoridade.  

“Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o 
glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, 
antes em seus discursos se desvaneceram, e o 
seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-
se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a 
glória do Deus incorruptível em semelhança da 
imagem de homem corruptível, e de aves, e de 
quadrúpedes, e de répteis. (...) Pois mudaram a 
verdade de Deus em mentira, e honraram e 
serviram mais a criatura do que o Criador, que 
é bendito eternamente. Amém” (Romanos 1.22-
23/25).  

O que leva muitas pessoas à idolatria é a falta de 
conhecimento de que Deus é soberano. Daí elas 
recorrem a pseudos mediadores esperando 
conseguirem bênçãos e a resolução dos seus 
problemas. Mas, como disse o apóstolo Paulo, seu 
coração insensato se obscureceu. É triste ver quantos 
milhões e milhões de cristãos se encontram 
obscurecidos e até idólatras, talvez não idólatras de 
imagens, porém adeptos de rituais e superstições, ou 
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quem sabe idólatras de homens, de denominações. 
Deus tem levantado esse pequeno ministério para 
reverter esse quadro sombrio que temos apreciado ao 
longo das décadas. Deus nos têm comissionado para 
dizer a esse mundo que ele é quem reina absoluto 
sobre todas as coisas, tanto nos céus como na terra, 
tanto nos homens como na natureza. No passado a 
Igreja era reconhecida por render somente a Deus 
todo o louvor, nos últimos anos ela tem dado mais 
crédito ao diabo, as mentiras das religiões afro-
brasileiras e aos engodos do catolicismo e das seitas 
carismáticas. Quando se poderia imaginar que a Igreja 
de Deus, a assembléia solene dos santos, se envolveria 
com coisas tão absurdas como as que temos visto? 
Onde na Bíblia encontramos Paulo fazendo sessão de 
descarrego? Onde vemos JESUS convocando os 
discípulos para uma fogueira santa no monte Sinai? 
Onde vemos a Igreja primitiva distribuindo rosas 
ungidas? Fazendo novenas? Essas não eram práticas 
Cristãs até bem pouco tempo atrás. 

Deus nos tem chamado a olhar sua soberania, a sua 
grandeza. Assim como ele chamou o povo hebreu ao 
pé do monte e de lá falou a Moisés revelando todo o 
seu poder e majestade até o ponto do povo se assustar 
e implorar para que Deus falasse somente com Moisés 
e não mais com eles, assim também Deus quer que 
tremamos diante de sua grandeza, que reverenciemos 
sua santidade com temor e tremor. Veja que Deus é 
soberano sobre a tua vida desde o nascimento até o 
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último dia dela. Não pense que as tuas decisões estão 
alheias a Deus ou que ele se surpreende com tuas 
escolhas. Saiba que a tua trajetória nesse mundo é 
uma história que está escrita por ele, e por isso, não 
deves desassossegar teu coração, confia na inspiração 
do perfeito autor Divino. Todos os percalços que já 
surgiram e que ainda surgirão na tua vida, são 
permitidos por ele; esses percalços te farão crescer e te 
tornarão uma pessoa melhor, isso posso afirmar por 
experiência própria. Quando eu descobri que minha 
vida não é um acaso, mas um desígnio de Deus, eu 
passei a viver mais confiante nele e quando me 
deparo com tribulações procuro me tranquilizar e 
dizer: Deus tem algum propósito e sei que é o melhor 
para mim. Não queira dirigir a tua vida sozinho, você 
não vai conseguir, pois nossas mãos não são tão 
hábeis quanto as dele.  

O rei Nabucodonosor entendeu que Deus age com 
todos os seres vivos, isso significa que a vida de todos 
eles está em suas mãos. Já ouvi dizerem por aí que 
nós escrevemos nossa história, eu, porém, fico com 
que a Bíblia ensina: 

“Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem 
determinar o seu caminho; nem ao caminha o 
dirigir os seus passos” (Jeremias 10.23).  

Glória a Deus por ser ele quem dirige a minha vida! 
Deus é soberano sobre tuas decisões. Quantas vezes 
você pensou em fazer tal coisa e tal coisa não 
aconteceu? Várias. E sabe por quê? Porque é Deus 
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quem dirige os teus passos e não você mesmo! Meu 
abençoado irmão(ã) em Cristo, reconheça que Deus é 
maior do que nós e ele sabe o que é melhor sempre:  

“Porque os meus pensamentos não são os 
vossos pensamentos, nem os vossos caminhos 
os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim 
como os céus são mais altos do que a terra, 
assim são os meus caminhos mais altos do que 
os vossos caminhos, e os meus pensamentos 
mais altos do que os vossos pensamentos” 
(Isaías 55.8,9). 

Como o povo de Deus tem dificuldade de admitir que 
Deus está no controle de tudo. Veja um exemplo. Se 
dissermos que Deus é soberano, qualquer crente 
instantaneamente concordará comigo. Mas se eu 
disser que Deus é soberano até sobre a salvação, eles 
não aceitam. A Bíblia diz que a salvação não depende 
da vontade do homem, porém a maioria dos Cristãos 
hoje compra uma briga feia se você disser isso. Eles 
afirmam ser Deus soberano e depois voltam atrás. 
Está escrito 

“Assim, pois, não depende de quem quer, ou de 
quem corre, mas de usar Deus a sua 
misericórdia” (Romanos 9.16).   

Está bem claro no texto que é Deus quem toma a 
iniciativa de buscar e salvar o homem, não depende 
de obras humanas, pois nenhuma delas pode agradar 
a Deus e seus padrões. Dizer que Deus age por 
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soberania na salvação é dizer que o homem está à 
mercê dele, por mais incrível que isso possa parecer, 
muitos Cristãos não querem estar à mercê de Deus. 
Parece que querem sentir o controle de tudo em suas 
mãos, querem ser Deus ou querem assumir o seu 
lugar. 

A salvação é a única coisa que o homem não quer que 
Deus esteja no controle, é algo que ele próprio deseja 
ter o poder de controlar. Quando ouvimos pregadores 
dizerem “você tem a escolha, decida por JESUS, dê uma 
chance a JESUS”, o que é isso? É a vontade do ser 
humano de se sentir detentor de um poder que não 
pode possuir. Ninguém tem a autoridade de oferecer 
JESUS como se oferece um cafezinho. Deus não está 
implorando para que as pessoas o aceitem, não vemos 
isso em nenhum lugar nas Escrituras. Mas os homens, 
por se sentirem poderosos, desenvolveram essa 
mentalidade que predomina em boa parte do povo de 
Deus. Chegamos a um ponto onde parece que todo o 
sacrifício de Jesus foi em vão; qualquer pessoa pode 
levantar a mãozinha atendendo a um apelo e se 
converter; dali em diante, lutará para manter a sua 
salvação que ela mesma conquistou e se esforça para 
manter. Onde está a graça nisso? Graça é o Deus todo 
poderoso estender a mão a quem não merece e não 
deseja sua salvação e mesmo assim salvar. Deus não 
estende as mãos para dar chance ele a estende para 
salvar eficazmente. Que Deus forte o que nós 
adoramos! 
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Veja como Deus mostra a sua soberania na vida dos 
que ele ama.  

“E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes 
contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao 
sumo sacerdote. E pediu-lhe cartas para 
Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se 
encontrasse alguns daquela seita, quer homens 
quer mulheres, os conduzisse presos a 
Jerusalém. E, indo no caminho, aconteceu que, 
chegando perto de Damasco, subitamente o 
cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo 
em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, 
Saulo, por que me persegues?  E ele disse: Quem 
és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a 
quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar 
contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, 
disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-
lhe o Senhor: Levanta-te, e entra na cidade, e lá 
te será dito o que te convém fazer” (Atos 9.1-6).  

Esse texto é uma das provas mais maravilhosas da 
soberania na salvação. Quem era Saulo? Era um 
perseguidor frio e cruel, fanático religioso do 
farisaísmo e que detestava o nome de Jesus. Alguém 
poderia dizer que um homem desses poderia se 
converter ao Evangelho? Nem os apóstolos 
acreditavam nessa possibilidade. Mas não depende 
dele querer, dele aceitar ou rejeitar, depende de Deus 
querer usar sua misericórdia. Saulo de Tarso começou 
a ouvir falar de JESUS e talvez seu coração se encheu 
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de ódio e fúria, diziam que o Cristo é a encarnação de 
YHWH (JAVÈ), ele não consegui tolerar isso e passou 
a perseguir os seguidores desse JESUS até a morte. Na 
verdade, Deus estava começando uma obra na vida 
de Saulo, só que ele não percebia isso, ele estava 
recalcitrando contra os aguilhões. Todavia, ninguém 
pode ignorar o chamado por muito tempo, e a hora de 
Saulo chegou quando ele estava a caminho de 
Damasco. Não se ouviu um apelo, não se ouviu um 
pedido, se ouviu uma ordem “Entra na cidade!” Estas 
palavras soaram como se Saulo estivessem sendo 
chamado para um lugar especial, e era um lugar 
especial. A cidade era Damasco, mas JESUS também 
estava chamando Saulo à outra cidade ainda mais 
importante, a Igreja. “ENTRA NA CIDADE, E LÀ TE 
SERÀ DITO O QUE CONVÈM FAZER”. Perceba que 
Saulo chamou JESUS de SENHOR, “QUEM ÉS TU 
SENHOR”? Como ele reconheceu tão depressa que 
JESUS é o SENHOR? Isto é a obra do Espírito de Deus 
e essa mesma obra é realizada no coração de todo 
aquele que o Senhor chama. No texto original a 
palavra que Paulo usou é kírios, que quer dizer 
SENHOR. Essa palavra é usada para se referir a Deus 
na septuaginta1, então Paulo imediatamente 
reconheceu que Cristo é Deus e é o seu SENHOR. 
Assim também, hoje, nós só reconhecemos JESUS 
como SENHOR através da obra que ele realizou em 
nós, nos levando a crer nele. Todos os que confessam 
                                                             
1 Septuaginta (LXX): A tradução grega do Antigo Testamente. Este título é uma 
referência aos setenta rabinos e especialistas que participaram dessa tradução. 
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a JESUS não tomaram essa decisão por si próprios, 
mas foram compelidos por Deus a isso. Veja o que diz 
a Escritura:  

“Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me 
enviou não o trouxer; e eu o ressuscitarei no 
último dia” (João 6.44). 

Existe a possibilidade de alguém vir a JESUS 
espontaneamente de acordo com o texto? Não! 
Ninguém pode vir a JESUS se o Pai não o trouxer. 
Esse “ninguém pode vir a mim” significa que o 
homem não é capaz de ir até JESUS por si mesmo, 
pois está atolado no pecado. Só a intervenção 
soberana de Deus pode salvar o homem. 

Veja outro exemplo.   

“E no dia de sábado saímos fora das portas, 
para a beira do rio, onde se costumava fazer 
oração; e, assentando-nos, falamos às 
mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa 
mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, 
da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos 
ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que 
entendesse o que Paulo dizia” (Atos 16.13,14).  

Olha que coisa interessante, alguns dizem que nós 
temos que abrir o nosso coração, mas a Bíblia ensina 
que é Deus quem abre. Veja como muita coisa que é 
pregada por aí não condiz com a palavra de Deus.  
Havia muitas mulheres onde Paulo estava pregando, 
porém Deus só abriu o coração de Lídia, isso é o não é 



Samuel Balbino 
 

31 
 

soberania? Claro que sim! Deus escolheu a Lídia e não 
as outras. Do mesmo modo, hoje quando pregamos 
somente alguns, os que foram escolhidos, crêem e os 
outros ficam endurecidos e não recebem. Aos olhos de 
muitos essas palavras soam como injustiça, mas devo 
lembrar que nós nada somos para dizer o que é justo 
ou injusto. Aliás, até a Igreja de Roma questionou esse 
ponto da soberania de Deus, e Paulo sabiamente 
advertiu  

“Que diremos, pois? que há injustiça da parte 
de Deus? De modo nenhum. Pois que diz a 
Moisés: Terei misericórdia de quem me 
aprouver ter misericórdia e Compadecer-me-ei 
de quem me aprouver ter compaixão” 
(Romanos 9.14,15).  

Parece uma punhalada nas costas dos que não 
admitem a soberania de Deus. A Graça realmente faz 
isso, ela corta toda a prepotência dos homens e exalta 
a grandeza de Deus. Certamente você deve conhecer 
pessoas que já ouviram o evangelho, mas que 
rejeitaram a palavra ou não deram ouvidos, às vezes 
até repugnaram a pregação e talvez todos tenham 
pensado que isso aconteceu porque elas usaram o 
livre arbítrio e não quiseram aceitar JESUS, porém não 
foi o que ocorreu. Essas pessoas não creram em JESUS 
porque não foram escolhidas para isso, não foram 
chamadas por Deus e continuaram na perdição. 
Acontece o tempo todo no mundo inteiro. Tem 
pessoas que repugnam a mensagem de tal maneira 
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que é como se tivessem nojo dela. Alguns diriam que 
é um demônio que causa isso, mas nós sabemos que 
não é; o estado de morte espiritual no qual o homem 
se encontra é o responsável por essa atitude. É por 
estar caído e numa condição de aversão total a Deus 
que tais indivíduos são incapazes de demonstrar 
qualquer interesse a favor do Evangelho. Os eleitos se 
encontram de maneira parecida, porém a reação à 
pregação é diferente porque Deus abre o coração 
daqueles que foram escolhidos para que eles acolham 
a palavra. É providência de Deus na vida de quem ele 
ama. Todo eleito um dia ouvirá a mensagem e se 
converterá, não importa onde ele esteja, será 
alcançado por Deus. Se a palavra não chega até alguns 
e estes morrem sem confessar a Cristo como 
SENHOR, é porque não eram escolhidos, pois se 
fossem Deus teria providenciado um meio para que 
eles ouvissem o Evangelho. 

É deprimente ver como alguns crentes insistem para 
que outros se convertam a força. Não depende de 
orar, clamar ou pedi; só vai ser salvo se Deus quiser. 
Há crentes que até jejuam para que fulano seja salvo 
ou beltrano aceite JESUS. O único sacrifício que pode 
salvar já foi feito por Cristo, nada mais é necessário. 
Eu não insisto com ninguém sobre o Evangelho, 
primeiro porque Deus não está se humilhando a 
ninguém e segundo porque sei que Deus faz tudo 
como ele quer, quando ele quer e na vida de quem ele 
quiser.  
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“Mas o nosso Deus está nos céus; e tudo faz 
como lhe agrada” (Salmo 115.3).  

Pregamos porque a nossa missão é pregar, mas se a 
pessoa em vista se mostra dura não se deve insistir, se 
não crê é porque não é ovelha de JESUS, pois  

“As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as 
conheço, e elas me seguem” (João 10.27).  

Quem é ovelha, ouve e segue. Ela não pára para 
decidir, se usa o livre arbítrio ou se não usa, ela 
simplesmente crê. Agora, os que não são ovelhas não 
compreendem e se recusam a seguir  

“Qual a razão por que não compreendeis a 
minha linguagem? É Por que sois incapazes de 
ouvir a minha palavra (...)Quem é de Deus 
ouve as palavras de Deus; por isso vós não me 
dás ouvidos, porque não sois de Deus (...) Mas 
vós não credes porque não sois das minhas 
ovelhas, como já vo-lo tenho dito” ( João 
8.43;47 & 10.26).  

São palavras maravilhosas essas do SENHOR, isso 
nos traz regozijo e alegria em saber que ele nos 
escolheu em sua soberania.  

Deus é soberano sobre a nossa salvação porque a sua 
escolha não está baseada em méritos previstos em 
nós, porque não os temos; está baseada na sua própria 
vontade. 
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“Como também nos elegeu nele antes da 
fundação do mundo, para que fôssemos santos 
e irrepreensíveis diante dele em amor; E nos 
predestinou para filhos de adoção por Jesus 
Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito 
de sua vontade...” (Efésios 1.4,5).  

Sabe o que isso significa? Que Deus quis te salvar e te 
salvou, simplesmente! O plano da salvação quando é 
compreendido se torna coerente. Temos ouvido de 
uma salvação muito ineficaz, onde o poder de Deus 
fica limitado à vontade do homem, não é isso que a 
Bíblia ensina. A salvação é executada segundo o 
beneplácito divino, isto é, segundo o querer de Deus. 

Por que é importante reconhecer a soberania de Deus? 
Para que saibamos que ele grande e que nós podemos 
confiar nele. Ora se Deus está no controle das coisas 
mais complexas do universo, será que ele não é 
infinitamente maior que os problemas que me 
cercam? Será que ele não pode apenas com uma 
palavra transformar o mal em bem? Será que ele não 
pode mudar situações difíceis? Claro que sim. Deus 
possui todo o poder em suas mãos, poder para sarar, 
libertar, transformar, prosperar, livrar e abençoar. 
Mas nós não podemos ver Deus como um garçom, 
reconhecemos sua grandeza, porém não podemos 
manipulá-la. Eu vejo “pastores” na TV dizendo “Eu 
vou orar e você vai ser curado agora!” O poder é dele 
ou de Deus? Ou será que esses pastores podem dar 
ordens a Deus? Não encontramos respaldo bíblico 
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para ensinar que Deus vai fazer ou tem que fazer, 
como se fosse obrigado a isso. Quando alguém 
próximo a mim ficou doente, eu ouvi dizerem que 
Deus tinha que fazer o milagre. Hoje eu sei que as 
coisas não são assim. Eu não posso obrigar Deus a me 
abençoar, ele o faz se quiser e usando os requisitos 
que ele mesmo definir. Vou exemplificar isso com um 
fato bíblico.  

“Falou Nabucodonosor, e lhes disse: É de 
propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, 
que vós não servis a meus deuses nem adorais 
a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se 
estais prontos, quando ouvirdes o som da 
buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do 
saltério, da gaita de foles, e de toda a espécie 
de música, para vos prostrardes e adorardes a 
estátua que fiz, bom é; mas, se não a adorardes, 
sereis lançados, na mesma hora, dentro da 
fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que 
vos poderá livrar das minhas mãos? 
Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e 
disseram ao rei Nabucodonosor: Não 
necessitamos de te responder sobre este 
negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós 
servimos, é que nos pode livrar; ele nos livrará 
da fornalha de fogo ardente, e da tua mão, ó 
rei. E, se não, fica sabendo ó rei, que não 
serviremos a teus deuses nem adoraremos a 
estátua de ouro que levantaste” (Daniel 3.14-
18).  
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Os três jovens Sadraque, Mesaque e Abednego 
reconheceram a grandeza de Deus, reconheceram que 
somente ele poderia livrá-los da fornalha, mas 
deixaram bem claro que sabiam da soberania de 
Deus. Eles afirmaram que Deus é o único que poderia 
livrá-los, mas se ele nãos os quisesse livrar, nada 
poderiam fazer, contudo não adorariam a imagem 
feita pelo rei. É lógico que eles esperavam ser salvos, 
mas estavam conscientes de que essa decisão cabia a 
Deus, se eles iriam viver ou não. De qualquer forma, 
não deixaram a sua devoção ao Deus verdadeiro. 
Infelizmente hoje ocorre o contrário, quando 
queremos algo e não acontece questionamos a Deus e 
até blasfemamos. Devemos aprender que Deus só faz 
o que ele quer. Quando eu digo assim até parece uma 
coisa caprichosa, mas não é, porque quando Deus não 
permite algo ou não nos dá o que lhe pedimos, é 
porque aquilo não é o melhor para nós.  

“E sabemos que todas as coisas contribuem 
juntamente para o bem daqueles que amam a 
Deus, daqueles que são chamados segundo o 
seu propósito” (Romanos 8.27). 

Jamais Deus iria permitir situações sem um bom 
propósito, talvez no momento pareça um capricho, 
mas depois nós entendemos o por quê daquilo. Às 
vezes pedimos coisas que não vão nos fazer bem ou 
podem prejudicar nossa comunhão com ele, coisas 
assim Deus não permite que consigamos. Devemos 
acreditar que receberemos o que pedimos isso se 
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chama otimismo, porém temos que ter os pés no chão 
e aceitar que Deus sempre sabe o que é o melhor para 
nós. 

Vamos olhar mais para a grandeza do nosso Deus e 
todos os problemas irão parecer grãos de areia diante 
dele. Vamos olhar para as suas promessas e vamos 
crer que no momento certo ele vai intervir, ele vai agir 
segundo a sua vontade, sempre nos dando o que é o 
melhor. É verdade que há momentos em que o medo 
e a ansiedade querem nos vencer, mas não façamos 
como Pedro, não olhemos para os ventos e para as 
águas agitadas, fitemos nosso olhar no autor e 
consumador da fé e caminhemos até ele sempre 
dizendo: Meu Deus é grande, ele é maior do que tudo 
isso, na hora certa ele vai agir, de acordo com a sua 
vontade ele se manifestará. A soberania de Deus não é 
para nos fazer duvidar de seu amor, pelo contrário; é 
para fortalecer a nossa confiança nele, pois quem tem 
todo o poder, pode mover céus e terra para cuidar 
daqueles a quem ele ama e aceita. Medite na grandeza 
de Deus e repouse na segurança das suas asas.  

“Quem mediu na concha da sua mão as águas, 
e tomou a medida dos céus aos palmos, e 
recolheu numa medida o pó da terra e pesou os 
montes com peso e os outeiros em balanças? 
Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu 
conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele 
conselho, que lhe desse entendimento, e lhe 
ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse 
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conhecimento, e lhe mostrasse o caminho do 
entendimento? Eis que as nações são 
consideradas por ele como a gota de um balde, 
e como o pó miúdo das balanças; eis que ele 
levanta as ilhas como a uma coisa 
pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o 
fogo, nem os seus animais bastam para 
holocaustos. Todas as nações são como nada 
perante ele; ele as considera menos do que nada 
e como uma coisa vã. A quem, pois, fareis 
semelhante a Deus, ou com que o comparareis? 
O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre 
de ouro, e forja para ela cadeias de prata. O 
empobrecido, que não pode oferecer tanto, 
escolhe madeira que não se apodrece; artífice 
sábio busca, para gravar uma imagem que não 
se pode mover. Porventura não sabeis? 
Porventura não ouvis, ou desde o princípio não 
se vos notificou, ou não atentastes para os 
fundamentos da terra? Ele é o que está 
assentado sobre o círculo da terra, cujos 
moradores são para ele como gafanhotos; é ele 
o que estende os céus como cortina, e os 
desenrola como tenda, para neles habitar; O 
que reduz a nada os príncipes, e torna em coisa 
vã os juízes da terra. E mal se tem plantado, 
mal se tem semeado, e mal se tem arraigado na 
terra o seu tronco, já se secam, quando ele 
sopra sobre eles, e um tufão os leva como a 
pragana. A quem, pois, me fareis semelhante, 
para que eu lhe seja igual? diz o Santo. 
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Levantai ao alto os vossos olhos, e vede quem 
criou estas coisas; foi aquele que faz sair o 
exército delas segundo o seu número; ele as 
chama a todas pelos seus nomes; por causa da 
grandeza das suas forças, e porquanto é forte 
em poder, nenhuma delas faltará. Por que 
dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel: O meu 
caminho está encoberto ao Senhor, e o meu 
juízo passa despercebido ao meu Deus? Não 
sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, 
o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem 
se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. 
Dá força ao cansado, e multiplica as forças ao 
que não tem nenhum vigor. Os jovens se 
cansarão e se fatigarão, e os moços certamente 
cairão; Mas os que esperam no Senhor 
renovarão as forças, subirão com asas como 
águias; correrão, e não se cansarão; 
caminharão, e não se fatigarão” (Isaías 40.12-
31). 
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SSaallvvaaççããoo,,  GGrraaççaa  oouu  DDeecciissããoo??  
 
“Porque pela graça sois salvos, mediante a fé; isto não vem 
de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se 
glorie” 
(Efésios 2.8). 

 

 mensagem do cristianismo centra-se na 
promessa de uma salvação para os que crêem. 
A Bíblia oferece os detalhes de como essa 

dádiva é alcançada e como ela foi realizada. 
Entretanto, as diversas formas de interpretação que 
têm surgido ao longo dos séculos a respeito desse 
assunto, levam a grande maioria da cristandade a 
uma confusão de pensamentos, gerando conceitos 
errôneos sobre Deus e sua sabedoria. A grande 
verdade é que o homem por diversas vezes apela à 
sua lógica e sua concepção de justiça para tentar 
aplacar uma aparente imposição divina e o que lhe 
parece um desrespeito ao seu poder de decisão. Mas 
será que o livro sagrado é tão problemático assim? 
Será que ele ao invés de iluminar, empurra-nos para 
ainda mais densas trevas? É evidente que não. Repito, 
são os homens que apelam para a sua própria 
sabedoria e se esquecem de olhar a grandeza de Deus.  

Quando a expressão “salvação” vem à tona, o que 
deve permear a nossa mente, segundo o dicionário, é 
a idéia de livramento, resgate, conservação, 

A
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manutenção, guarda, defesa e preservação. De acordo 
com o Aurélio, salvar significa pôr-se a salvo de 
algum perigo ou livrar-se de algum risco iminente. 
Indo à Bíblia, salvação possui todos estes significados 
e ainda mais abrangentes. O que se tem em vista aqui 
é se essa salvação é concedida gratuitamente sem 
ressalvas ou se ela é simplesmente oferecida como 
possibilidade, deixando a cargo do “candidato a 
salvo” a decisão de recebê-la ou não.  

Diante desse dilema temos dois posicionamentos: o 
calvinismo e o arminianismo. O calvinismo é o 
pensamento elaborado e sistematizado por Jean 
Calvino, o célebre reformador francês. Para ele a 
salvação não depende da decisão ou da vontade do 
homem, ela é um favor concedido graciosamente por 
Deus. Calvino ensinava que o ser humano, por 
consequência do pecado de Adão, está 
impossibilitado de demonstrar qualquer interesse a 
favor de Deus, e isso o colocou num estado de morte 
espiritual que o impede de buscar ao seu criador ou 
de desejar a sua misericórdia, antes os seus sentidos 
estão voltados exclusivamente para o pecado do qual 
jamais poderá ser liberto, a menos que o próprio Deus 
tome a iniciativa de o resgatar e se manifestar a ele. 

No sistema calvinista, a salvação se dá pela 
predestinação, ou seja, somente os que foram 
predestinados alcançarão a redenção, o perdão dos 
pecados e por fim a vida eterna. Esse pensamento é o 
mesmo de grandes personalidades da história da 
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Igreja como Agostinho de Hipona. Na outra 
extremidade temos a teologia arminiana, elaborada 
por Jacobs Arminiun, que por ironia foi discípulo de 
Calvino. Arminiun mudou seu ponto de vista de 
maneira surpreendente e inesperada, passou a criticar 
e contradizer o seu antigo mestre publicamente em 
debates acalorados. Ele agora entendia que a salvação 
era oferecida ao homem e ficava a cargo dele aceitá-la 
ou rejeitá-la. A predestinação de Calvin ficava 
“condicionada” à decisão final que o homem tomaria, 
assim sendo, Deus predestina aqueles que ele sabia 
em sua presciência que iriam aceitá-lo no futuro. Essa 
nova tese da predestinação ficou conhecida com 
predestinação condicional, justamente, por estar 
condicionada à decisão do homem.  

Ao longo destes cinco séculos os calvinistas e os 
arminianos têm se enfrentado diversas vezes. Foram 
elaboradas várias confissões defendendo ambos os 
seguimentos, e várias denominações têm abraçado 
um ou o outro pensamento. Aqui no Brasil os 
principais grupos protestantes que aceitam o 
calvinismo como ideologia são os presbiterianos e 
presbiterianos independentes, também os batistas 
reformados e as Igrejas em graça. Ao passo que todas 
as demais denominações, incluindo as paraprotestantes 
entendem os princípios arminianos como legítimos. 
Mas será que por ser consenso na maioria das igrejas 
o arminianismo é realmente a única e definitiva 
opção?  
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Vamos considerar agora dois pontos que deixam 
dúvidas quanto ao pensamento de Arminiun, e 
compará-los ao que vemos nas Escrituras sobre à 
salvação.  

1. Quanto a decisão colocada nas mãos do 
homem: Segundo Arminiun, todo o poder de decisão 
está no homem. Alegando que o ser humano possui 
livre arbítrio, o aluno apóstata de Calvino, afirmou 
que nós temos um poder inviolável, e que nem 
mesmo Deus ousa infringir. Tal pensamento soa 
muito estranho porque contradiz violentamente a 
Bíblia, vai contra todas as demonstrações da soberania 
divina na história da humanidade.  

Em todo o relato bíblico nós não encontramos nem 
uma só evidência que pareça sugerir uma alienação 
de Deus em relação a vida do homem. É justamente 
esse pensamento que a idéia de “livre arbítrio” 
transmite quando defendida. Ora, se o homem pode 
fazer escolhas que nem mesmo Deus pode intervir 
isso nos revela um “Deus” fragilizado e impotente, as 
afirmações sobre a onipotência de Deus vistas em 
toda a Bíblia são fraudes, são blefes, é catastrófico!  

Hoje se usa a expressão “Deus respeita o livre arbítrio 
do homem” para maquiar o terrível engano que está 
por detrás da aparente injustiça. É injusto! Gritam os 
arminianos. Somos livres para decidir! Bradam eles 
em sua euforia. Agora, é interessante notar o quanto 
anulam as escrituras para estabelecer a sua lógica. 
Ostentam-se em afirmar que são livres quando a 
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palavra diz que são escravos; orgulham-se em dizer 
que são eles que escolhem servir a Deus e, no entanto, 
a Bíblia diz que é Deus quem escolhe por quem ele 
quer ser servido,  

“Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos 
escolhi a vós, e vos designei, para que vades e 
deis fruto, e o vosso fruto permaneça; a fim de 
que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai 
ele vo-lo conceda” (João 15:16). 

 Quem pode negar a autoridade desse versículo? Ele 
tem dois aspectos interessantes: escolha e designação. 
Fomos escolhidos pelo próprio Deus, escolhido quer 
dizer selecionado dentre vários outros, mas 
escolhidos para quê? A escolha vem seguida de uma 
designação que é produzir bons frutos. Quer dizer 
que eu não posso produzir bons frutos a menos que 
eu tenha sido escolhido por Deus para isso. A escolha 
não está em nossas mãos, está nas mãos de Deus.  

O livre arbítrio, isto é, o poder inviolável de decisão, 
contradiz o ensino bíblico do estado de morte 
espiritual do homem. Não podemos negar que o 
pecado cometido por Adão e Eva trouxe 
consequências para a nossa natureza humana. Ele 
destruiu a nossa comunhão com Deus e nos 
escravizou para sempre. Se Deus nos tivesse dado 
livre arbítrio nessa situação, então, ninguém seria 
salvo, pois nossa única escolha seria o pecado, uma 
vez que a mente é prisioneira dele. 
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Sobre a ação do pecado Paulo reconhece que é escravo 
dele (Romanos 7.14), que não pode se libertar 
(Romanos 7.24), que só em JESUS ele obteve a 
liberdade (Romanos 7.25). Quando o apóstolo 
descreve a situação humana em seu estado de aversão 
total a Deus, ele diz que  

“não há um justo, nem um se quer, não há 
quem entenda, não há quem busque a Deus; 
todos se extraviaram, à uma se fizeram inúteis; 
não há quem faça o bem, não há nem um se 
quer” (Romanos 3.10-12).  

Mais adiante, escrevendo aos Efésios, ele nos diz que 
estávamos mortos em delitos e pecados (Efésios 2.1). 
Como se pode esperar que o homem num estado tão 
deprimente e incapaz possa escolher servir a Deus, 
sendo ele injusto (praticante da injustiça), ignorante 
(não entende nada sobre Deus) e totalmente alienado 
(não é capaz de buscar a Deus)? Isso coloca o ser 
humano no banco dos réus e já condenado à 
destruição eterna. A graça nos revela que Deus 
intervém nesse processo de condenação salvando o 
homem e não lhe oferecendo a possibilidade de 
salvação, porque se ele fosse esperar por nossa 
decisão estaríamos todos perdidos. 

2. Da presciência de Deus: O pensamento de 
Arminiun contempla a atributo da presciência de 
Deus, porém de maneira duvidosa. De acordo com 
Jacobs, Deus prevê os que irão aceitá-lo no futuro, e 
isto independentemente dos planos que ele já tenha 
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preestabelecido. Dessa forma, os planos de Deus 
ficam a mercê da decisão humana, e nós poderíamos 
acatar ou anular todo o desígnio de Deus relativo a 
nós somente pelo poder da nossa escolha ou decisão. 
Todavia, esse argumento esbarra em algumas 
objeções, como por exemplo, se Deus previu aqueles 
que o aceitarão no futuro, então, de certa forma, o 
futuro está predestinado, pois não pode acontecer 
diferente do que foi previsto, tudo está obrigado a 
cumprir “a previsão de Deus”; caímos novamente na 
predestinação de Calvin. 

Num ponto as opiniões são as mesmas, calvinistas e 
arminianos concordam que a salvação é pela fé (Rm 
3.28). Esta é uma máxima das escrituras bem clara 
quando Paulo diz  

“pela Graça sois salvos, mediante a fé; e isto [a 
fé] não vem de vós, é dom de Deus...” (Efésios 
2.8).  

Ora, é Deus quem dá a fé, no entanto, alguns 
argumentam que Deus prevê aqueles que irão crer no 
evangelho, mas para crer é necessário ter fé. Como 
Deus poder conceder fé para aqueles que já a 
possuem? Pois se creram é porque já tinham fé. O 
reverendo Charles Handdom Spurgeon, em um dos 
seus inúmeros sermões, sugeriu a seguinte conjectura: 
“Pudesse haver vinte mendigos na rua, e eu decidisse dar a 
eles uns trocados; mas alguém diria que eu decidi dar a 
algum deles uns trocados, porque eu previ que ele o teria? 
Isso seria falar algo sem sentido. Da mesma maneira dizer 
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que Deus elegeu homens porque previu que estes teriam fé, 
que é a salvação em princípio, seria um grande absurdo 
para ouvirmos no momento tal coisa. A fé é um dom de 
Deus. Toda virtude vem dele. Nada pode ter influído nele, 
portanto, para eleger homens, porque isso é seu dom. 
Estamos seguros de que a eleição é absoluta, totalmente 
separada das virtudes que os santos terão mais tarde. Ainda 
que um santo possa ser tão são e devoto como Paulo, ainda 
que ele possa ser tão audacioso quanto Pedro, ou amável 
quanto João, ainda assim ele não poderia clamar nada para 
seu Criador”. 

A presciência de Deus não está no fato de ele previr 
quem irá aceitá-lo ou quem terá fé para crer nele, e 
sim na premissa de que como foi ele quem 
determinou os eventos que ocorrerão no futuro, é 
lógico que ele já os saiba de antemão. Vemos isso nas 
palavras do apóstolo Pedro quando ele pregava para 
os judeus e disse:  

“Homens israelitas, escutai estas palavras: A 
Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus 
entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, 
que Deus por ele fez no meio de vós, como vós 
mesmos bem sabeis; A este que vos foi entregue 
pelo determinado desígnio e presciência de 
Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas 
mãos de injustos” (Atos 3.22,23).  

Veja que desígnio e presciência andam juntos, por 
quê? Porque se Deus decretou algo ele já sabe de 
antemão que esse algo vai acontecer. Por que Deus 
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sabia que JESUS seria entregue para ser crucificado? 
Porque esse era o desígnio preestabelecido por Deus, 
de outra forma nós poderíamos entender que Deus 
apenas “sabia” que JESUS seria crucificado – O que é 
absolutamente irracional e estranho. 
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PPrreeddeessttiinnaaddooss  SSeegguunnddoo  oo  sseeuu  PPrrooppóóssiittoo  
“Nele, digo, no qual também fomos feitos herança, 
predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as 
coisas conforme o conselho da sua vontade” (Efésios 1.11). 

 

 doutrina da predestinação é a que mais me 
apaixona nas escrituras. Quem recebeu a 
mente de Cristo e compreende o desígnio de 

Deus não pode jamais discriminar nem “satanizar” 
esse ensino; ele é bíblico. Ainda que possa parecer 
injusto à primeira vista, contudo, essa doutrina é na 
verdade uma demonstração de amor e misericórdia.  

Quando me falaram de predestinação confesso que 
tomei um impacto, e logo de início relutei, mas como 
a fera que se sente ameaçada, eu queria poupar a 
minha prepotência e me negar a crê em um Deus 
soberano. Como foi inútil lutar contra Deus, nunca 
podemos vencer. Quantos mais eu me esforçava para 
argumentar contra a verdade, mais ela ardia e 
queimava no meu coração. Senti-me com aqueles dois 
discípulos no caminho de Emaús. Para mim era como 
se o próprio mestre tivesse me aparecido e 
mansamente me exposto de seus próprios lábios a sua 
obra salvífica. Que dia foi aquele! Estava eu tão aflito, 
me questionando que não podia simplesmente de 
uma hora para outra abandonar tudo em que eu 
acreditava para dar crédito a essa “novidade”. Mas o 
Senhor que fez o meu coração, ele mesmo o inclinou 
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para si. Então, passei a enxergar a grandeza do Deus a 
quem eu servia há tanto tempo sem conhecer. Olhei e 
me vi tão pequeno e insignificante, temi porque nunca 
me haviam o apresentado assim. Eu costumava ver 
Deus como alguém que tem poder para resolver os 
meus problemas, que estava ali para atender as 
minhas necessidades. Quão cego eu era! Minha 
experiência com ele foi real, superlativa e abundante. 
Era como se o Senhor me dissesse: Meu filho, eu te 
escolhi. Agora você compreenderá quem eu sou e o 
que fiz por você. 

Sou um predestinado! Me orgulho em dizer isso. Não 
me salvei, não fiz nada para merecer a graça de Deus, 
mesmo assim sou alvo dela. Se eu tivesse “aceitado” a 
Jesus, então teria tido participação na minha 
redenção, tudo estaria condicionado a minha escolha. 
Mas eu não estava em condições de escolher nada, 
por isso o Senhor fez essa escolha por mim. Ele queria 
que eu pertencesse a ele, e não mais ao pecado. O 
Senhor me predestinou! 

Fomos predestinados para salvação.  
“...nos predestinou para ele, para a adoção de 
filhos, por meio de Jesus Cristo” (Efésios 1.5).  

Paulo nos está dizendo que hoje pertencemos 
inteiramente a Deus. O nosso destino sempre foi esse. 
Através da morte de Jesus, o processo de adoção foi 
concretizado. Estávamos alienados a Deus, não 
tínhamos nenhuma disposição em favor dele, diz a 
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Bíblia que éramos inimigos (Colossensenses 1.21). 
Mesmo assim ele nos adotou em Cristo. Hoje você 
pode descansar sabendo que a sua vida tem um 
futuro certo e glorioso, você foi predestinado a 
pertencer unicamente a Deus! Como posso ter certeza 
que isso significa que estou predestinado à salvação? 
Pelas palavras de São Paulo aos Romanos,  

“E aos que predestinou, a esses também 
chamou; e aos que chamou, a esses também 
justificou; e aos que justificou, a esses também 
GLORIFICOU” (Romanos 8.30).  

Poderia você ser chamado por Deus, justificado e 
finalmente glorificado, e ainda sim não estar salvo? 
Todo predestinado é um dia chamado por Deus, é 
justificado em Cristo e glorificado nos Céus. 

Deus busca e chama as suas ovelhas.  
“As minhas ovelhas ouvem a minha voz; eu as 
conheço e elas me seguem” (João 10.27).  

Jesus se identificou muitas vezes como um pastor. 
Ora, qual pastor espera que a ovelha perdida volte 
para ele sozinha? Sabemos que elas não possuem 
senso de direção, por isso o pastor vai em busca das 
suas ovelhas perdidas. Nós estávamos assim, 
perdidos e impossibilitados de voltarmos ao nosso 
criador, Paulo diz que não há quem busque a Deus 
(Romanos 3.10), por essa razão ele veio nos buscar, 
ele mesmo se manifestou a nós, uma vez que nem ao 
menos perguntávamos por ele: 
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“Fui achado pelos que não me procuravam, 
revelei-me aos que não perguntavam por mim” 
(Romanos 10.20).  

 

O homem não tem livre arbítrio.  
“Não fostes vós que me escolhestes a mim; pelo 
contrário, eu vos escolhi a vós outros” (João 
15.16).  

Jamais poderíamos alegar que escolhemos servir a 
Deus, isso é arrogância! Não somos capazes nem de 
discernir entre e mão direita e a esquerda (Jonas 4.11), 
quanto mais entre aceitar ou não a salvação. Foi Deus, 
em seu eterno propósito, que nos levou a ele mesmo e 
nos atraiu. Assim, quando você ouviu a voz do Bom 
Pastor que chamava, você se rendeu espontaneamente 
Não há quem tendo ouvido o mestre dizer “segue-
me” ficar na dúvida ou não obedecer. Ele não pede, 
ele não faz apelo, ele ordena; e se até os ventos e o 
mar o obedecem, conosco não é diferente. 

A salvação é para um povo exclusivo.  
“Ele salvará o seu povo dos pecados deles” 
(Mateus 1.21). 

Quão preciosa é essa verdade. Aquilo que muitos 
crentes do passado professavam e até foram mortos 
por isso está na Bíblia. A salvação é para o povo eleito 
e predestinado! Jan Huss queimou na fogueira por 
amar essa doutrina, os irmãos valdenses foram 
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perseguidos e massacrados por acreditarem nela, 
Calvino teve que fugir para salvar sua vida por 
ensinar essa e outras doutrinas da reforma. Quantos 
santos do passado entraram no descanso e todos 
tinham em comum essa verdade! Não foi por toda 
humanidade que Jesus derramou o seu sangue, foi 
pela sua Igreja, a qual desde antes a fundação do 
mundo, está precisamente eleita e preparada para isso 
(Efésios 1.3). 

Quem dera que você amado(a) irmão(ã) entendesse 
isso. Mas creio que assim como um dia o Senhor me 
iluminou, também fará contigo; se é que já não está 
falando e você, assim como eu fiz, tenta resistir ao 
chamado divino. Não perca tempo lutando contra a 
soberana graça de Deus, ela é grande de mais para a 
subjugarmos. Creia! Você é um predestinado! 
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AA  JJuussttiiççaa  ee  LLiibbeerrddaaddee  ddee  DDeeuuss  
“...regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do 
SENHOR, porque vem, vem julgar a terra; julgará o 
mundo com justiça e os povos, consoante a sua fidelidade” 
(Salmo 96.12,13). 

 

ma das coisas que aprendi depois que me 
tornei um cristão reformado foi abraçar e me 
prostrar diante da justiça de Deus. Para 

muitas pessoas não é fácil digerir a idéia de justiça, 
porque às vezes, o conceito que temos dela é muito 
particular, ou seja, o que eu acho que seja justo tem 
que obrigatoriamente ser justo. Mas quando vamos a 
Deus este pensamento não deve de modo algum 
existir. A doutrina cristã, sadia, correta, ortodoxa e 
fiel, coloca Deus como o centro da realidade humana, 
reconhecendo que ele é livre para agir em favor de 
sua criação da maneira que melhor o aprouver. E por 
Deus ser livre em seu direito, ele também exerce a sua 
justiça com total liberdade de ação. 

Não estranhem o que direi a seguir, a verdade é que 
muitos cristãos não gostam de admitir que Deus é 
livre em seu direito. Me parece que eles se sentem 
diminuídos ou violados enquanto seres moralmente 
criados e dotados de volição. Por este motivo, é que 
ensinamentos como o livre-arbítrio são tão “fáceis” de 
serem aceitos na cristandade. O paladar sempre se 
atrai pelo que é mais “doce”! Estou falando da 

U
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liberdade de Deus e ao mesmo tempo do livre-arbítrio 
do homem, espero não estar fazendo confusão com a 
mente de vocês. Mas é engraçado como esses dois 
papéis que citei estão com os atores errados, porque 
quando se fala em livre-arbítrio do homem, coloca-se 
muito poder e muita autoridade nele; quando, porém, 
se fala sobre Deus, dizem que ele respeita as vontades 
e decisões do homem, dizem que Deus faz o que o 
homem decreta, que Deus é tão educado que se limita 
a apenas observar as escolhas e decisões que o ser 
humano toma. Será que somente eu enxergo isso 
como uma inversão de valores? 

Eu acredito hoje em um Deus que está livre para 
exercer a sua justiça do melhor modo que achar. Esta 
idéia não me assusta e nem me cerceia, eu confio nos 
desígnios de Deus. Por mais que possam me parecer 
injustos, os propósitos e desígnios divinos nunca 
estão passíveis de erros ou de caprichos. Nós, 
humanos, é que não somos capazes de compreender 
em profundidade os pensamentos do Divino, temos 
que nos conformar em olhá-los superficialmente, e 
mesmo assim, ainda nos parece uma tarefa não muito 
fácil. 

Não é possível discorrer sobre esse assunto sem 
colocar em questão o famoso livre-arbítrio humano. 
Aliás, eu não posso compreender as demonstrações 
de soberania divina, tanto no antigo quanto no novo 
pacto, admitindo a idéia de que, realmente, o homem 
tenha livre-arbítrio. Pelo menos se ele o tem, com 
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certeza absoluta, foi violado algumas vezes, e se Deus 
concedeu por que o violou? Entre um Deus livre e um 
homem livre, eu prefiro a primeira opção. 

Quando falamos em justiça de Deus logo nos 
lembramos da cruz. E não poderíamos de forma 
alguma tratar sobre este tema sem nos referirmos 
primeiramente à morte vicária do Senhor. O apóstolo 
Paulo nos diz que em JESUS, Deus fez justiça (2ª Co. 
5.21). Esta justiça está em Deus condenar o culpado, e 
ao mesmo tempo perdoar com misericórdia o 
pecador. Punindo em Cristo as nossas iniquidades e 
lançando sobre nós as virtudes e méritos dele, para 
que fossemos redimidos; foi realizada assim a justiça 
divina. Mas Deus continua exercendo a sua justiça 
todos os dias sobre a face da terra. O que muitos 
questionam é: Deus é sempre justo em tudo o que faz? 
Deus tem o direito de interferir até o ponto de causar 
sofrimento? Deus está por trás das injustiças sociais 
que vemos pelo mundo? 

Na minha visão reformada, eu gosto de imaginar 
Deus como alguém que está montando um grande 
(muito grande) quebra-cabeça. Não um quebra- cabeça 
qualquer, daqueles que você compra na loja de 
brinquedos e vai tentando montar, sem saber como 
vai ficar todas as peças. O quebra-cabeça de Deus ele 
mesmo “desenhou”, foi ele próprio quem “recortou” 
cada peça e agora está montando uma por uma. Ele já 
sabe como tudo vai ficar no final, ele fez o desenho 
antecipadamente. Algumas dessas peças para nós não 
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fazem o menor sentido algumas vezes, mas isso não 
significa que elas não tenham uma razão de ser, o 
quebra-cabeça só é bem compreendido quando está 
totalmente montado, até lá, muitas lacunas ficam em 
evidência. Acredito que todos agora devem estar 
esperando que eu responda bem objetivamente as 
questões que propus agora a pouco, prefiro citar um 
texto que gosto muito de ler, e que é a grande base do 
meu pensamento aqui nesse artigo. 

“No Céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe 
agrada” (Salmo 115.3).  

Estas palavras não deixam dúvidas de que Deus é 
livre. A liberdade de Deus não deve nos assustar, pelo 
contrário; ela deve nos transmitir segurança. Qual pai 
não quer ver o bem de seus filhos? Somos filhos de 
Deus, e como tais, gozamos do privilégio que é ter o 
seu zelo sobre nós. Isso não significa que às vezes não 
precisemos passar por momentos de tribulação, nos 
quais, Deus, em seu infinito conhecimento, permite 
por razões compreensíveis temporariamente apenas a 
ele. 

E diante das injustiças sociais? Onde está Deus? Ele 
nunca está indiferente as coisas que acontecem no 
mundo. Mas ele também é livre e soberano para 
permiti-las. Se existem no mundo pessoas ricas e 
pessoas pobres, isto é um desígnio de Deus. 

“o pobre e o rico se encontraram; a um e ao 
outro fez o SENHOR” (Provérbios 22.2).  
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Nas catástrofes que assolam a terra, a mão de Deus 
está agindo por trás de todas elas. 

“Lançaste os fundamentos da terra, para que 
ela não vacile em tempo algum. Tomaste o 
abismo por vestuário e a cobriste; as águas 
ficaram acima das montanhas” (Salmo 104.7).  

Nas decisões diplomáticas das nações. 

“Pois do SENHOR é o reino, é ele quem 
governa as nações” (Salmo 22.28). 

 Até mesmo em coisas simples e aparentemente 
inúteis. 

“E quanto a vós outros, até os cabelos da 
cabeça estão contados” (Mateus 10.30).  

É maravilhoso quando paramos e contemplamos a 
grandeza e soberania de Deus. 

O que é mais difícil para nós é conseguir conciliar a 
idéia de um Deus que é amor e ao mesmo tempo 
severo quando exerce juízo. Isso acontece por que ao 
logo dos tempos, influenciados talvez pela cultura 
grega e seus filósofos e depois pela renascença, a 
sociedade tem desenvolvido um pensamento 
completamente antropocêntrico, isto é, onde o homem 
deve ser o centro do universo. Tudo deve girar em 
torno de nós. Infelizmente essa idéia maligna 
adentrou à Igreja, e alguns passaram a imaginar que 
Deus não tem o direito de fazer o que bem entender 
porque o homem merece “respeito”. Pensar assim é 
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anular a soberania de Deus, é tocar em sua glória. 
Quem somos nós para dizer o que ele pode ou não 
pode fazer? 

“Ai daquele que contende com o seu Criador! O 
caco entre outros cacos de barro! Porventura 
dirá o barro ao que o formou: Que fazes? ou 
dirá a tua obra: Por que me fizeste?” (Isaías 
45.9). 

Têm pessoas que me acham estranho por pensar 
dessa forma, mas ora, não assim que a Bíblia nos 
ensina a ver Deus? Então o que quer dizer esse texto 
supra? Eu não posso acreditar nesse deus fajuto que 
está sendo ensinado em muitos lugares por ai. Um 
deus que se submete às decisões do homem, um deus 
que parece ter medo da sua criação. Por mais que 
digam que estou levando as coisas ao extremo, não é a 
verdade. O deus que estão pregando em muitos 
ministérios é que não passa de uma péssima 
caricatura do Deus verdadeiro. O Deus da Bíblia não 
tem seus planos frustrados! Agora talvez alguém 
diga: “Auto lá! Nós também não cremos que nenhum 
plano de Deus possa ser frustrado!” Eu pergunto: É um 
plano de Deus que o homem seja salvo? Então por 
que vocês dizem que ele pode recusar-se a ser salvo 
usando seu livre arbítrio, isto não é frustrar o plano 
de Deus? 

Os espíritas também não crêem na predestinação e 
nem na soberania de Deus, explicam as injustiças no 
mundo como uma forma de pessoas pagarem por 
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seus erros de vidas passadas. Para eles Deus também 
não tem o direito de agir como quiser. Será que você 
não tem pensado da mesma forma? Será que diante 
de uma situação muito difícil você não tem pensado: 
Deus não tinha o direito de fazer isso!? Não podemos 
saber qual é o real motivo dos eventos que muitas 
vezes nos surpreendem, mas podemos ter certeza que 
eles têm uma função especial nos desígnios de Deus 
para nós. Ainda que Deus nos lançasse agora mesmo 
no inferno sem nenhum motivo aparente, ainda sim 
ele continuaria sendo um Deus de amor, misericórdia 
e justíssimo! Isso pode parecer apavorante para 
alguns, Eu, porém, dou glória a Deus! 

Veja o exemplo de Eli. Este homem de Deus foi 
avisado antecipadamente de algo terrível que viria 
sobre ele, Deus o revelou através de uma criança que 
os pecados de seus filhos não seriam perdoados de 
forma alguma, e que ele não teria descendência que 
continuasse seu nome sobre a terra, sua linhagem 
seria apagada para sempre. Isso naquela época era 
algo terrível para um homem, principalmente um 
sacerdote. Imagine como ficaríamos com uma notícia 
dessas. “Senhor, castigue meus filhos, mas tenha 
misericórdia do teu servo, me permita ter uma 
descendência”. Mas não foi isso que Eli fez, ao invés ele 
disse: 

“Então disse Eli: Ele é o Senhor, faça o que bem 
parecer aos seus olhos” (1º Samuel 3.18).  
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Ah se os crentes de hoje amassem dessa forma a 
soberania do nosso Deus! Apesar de todo mal 
profetizado sobre sua vida, Eli ainda temia e 
glorificava a Deus. “Ele é o Senhor”! Quer dizer, ele 
está acima e mim, ele é justo, tudo o que ele faz tem 
sentido e razão, quem sou eu pra questionar a justiça 
e liberdade dele?  
 
Que Senhor aja como lhe parecer melhor e que 
possamos em toda a situação dizer: Senhor, tu és justo 
em todos os teus caminhos! 
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AAllgguummaass  OObbsseerrvvaaççõõeess  SSoobbrree  aa  
PPrreeddeessttiinnaaççããoo  
 

 predestinação é uma das principais doutrinas 
reformadas. Diria até que é o núcleo 
tormentoso e a questão que mais causa 

polêmica e agitação entre os que se esmeram em 
estudar as sagradas letras. Não é de agora que esse 
ensino é seguido de debates e questionamentos. 
Desde que Agostinho (354 – 430 d. C.) começou a 
defendê-lo, idéias contrárias foram se manifestando 
através de opositores. Pelágio, um monge britânico, 
surgiu por volta de 400 d. C. atacou o posicionamento 
agostinhano afirmando uma espécie de “monergismo 
humano”. Mais tarde isso serviu de base para 
Arminiun formular seu sistema tão amplamente crido 
no meio cristão, o arminianismo. É evidente que a 
verdade só pode estar de um lado da história. Como a 
predestinação é sempre vista como a vilã nas questões 
teológicas, fica aqui algumas observações sobre a 
mesma. 

 

1. DE QUE A PREDESTINAÇÃO ANULA A 
LIBERDADE DO HOMEM. 

O grande conflito está em admitir ou não que o 
homem tem livre arbítrio. Se ele o possui, logo a 
predestinação não pode ser verdade, pois assim Deus 

A
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estaria “violando” um direito ou um atributo 
fundamental do ser humano. Os defensores do livre 
arbítrio afirmam que a predestinação anula a 
liberdade do homem e que não tem sentido a 
pregação do evangelho uma vez que há pessoas que já 
estão predestinadas à salvação, ou seja, que já serão 
salvas de qualquer maneira. Por outro lado dizem que 
é fundamental que o homem seja “livre” para assim 
poder decidir por Si mesmo se quer ou não, se aceita 
ou não a salvação oferecida por Deus. 

Nas 18 premissas Pelágio colocou a sua posição sobre 
a liberdade do homem e suas consequências. Em certo 
momento diz o seguinte:  

“O mal é um ato que nós podemos evitar.” 

A grande maioria das pessoas olhando para tal 
afirmação imediatamente concordará com o que esta 
sendo dito. Talvez boa parte dos crentes se pergunte 
se há algo de errado com esse pensamento. Na 
verdade ele está absolutamente equivocado porque 
simplesmente exclui Deus e sua ação. Para Pelágio o 
homem poderia fazer o que é certo desde que ele 
quisesse sem a necessidade de Deus intervir em 
nenhum momento. Daí quando hoje vemos pessoas 
ensinando que precisamos “aceitar” JESUS ou 
fazendo apelos para que se dê uma chance a Deus, 
elas estão reafirmando esse ensino. O protestantismo 
histórico atacou veementemente essa possibilidade 
enaltecendo a soberania de Deus. Aliás, este é um 
ponto crucial, quando admitimos a plena liberdade do 
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homem, automaticamente excluímos a soberania de 
Deus. Quando excluímos a soberania de Deus, a 
usurpamos ao homem. 

Foi esse conflito que alguns decidiram “maneirar” na 
visão pelagiana diminuindo o impacto que essas 
idéias têm no que tangem a ação de Deus. Os 
chamados “semi-pelagianos” passaram a afirmar que 
o homem não está totalmente independente da 
intervenção de Deus, mas que ele coopera com Deus 
para a concretização da salvação. Esta é a visão da 
Igreja Católica Romana, influenciada por Tomaz de 
Aquino (1225 – 1274). Pelágio pareceu muito radical. 
Todavia, isso em nada diminui a gravidade da 
questão. Ainda sim o homem continua detentor de 
um poder que ele não pode possuir. 

A predestinação é absolutamente imprópria no 
contexto do livre arbítrio. A vontade do homem sendo 
plenamente livre não necessita da preordenção de 
Deus para o que quer que seja, pois é o próprio 
homem que determina o que vai acontecer como 
consequência das suas ações e escolhas. Vejamos o 
que podemos usar como definição de livre arbítrio. 
“Poder da vontade humana pelo qual um homem pode se 
dedicar às coisas que o conduzem à salvação eterna, ou 
afastar-se das mesmas". (Erasmo de Roterdã - De Libero 
Arbitrio Diatribe Sive Collatio). 

Novamente muitos não devem ver mal algum nas 
palavras do célebre pensador humanista. O que não 
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devem saber é que Martinho Lutero atacou 
ferozmente essa colocação acima em seu livro “De 
Servo Arbitrio”, justamente por entender que ela não 
pode ter fundamentação bíblica alguma. O conceito 
de liberdade tão amplamente discutido a séculos é 
exatamente este: poderá o homem realmente ter 
condições de escolher o bem ou mal tão 
naturalmente? Isso esbarra num grande conflito, pois 
se já somos capazes de escolher o bem, de escolher o 
certo, de fazer o que agrada a Deus, logo não haveria 
necessidade da vinda de Cristo e sua morte 
expiatória, pois todos os que livremente quisessem 
poderiam abandonar o erro e praticar a piedade logo 
sentissem desejo no coração de fazê-lo. Assim vejo 
todo o sofrimento de JESUS sendo um mero 
desperdício de tempo. Quando, porém, entendemos 
que ele veio para nos libertar de uma escravidão 
maligna, onde estávamos completamente subjugados 
pelo pecado, aí se torna coerente o plano de salvação. 

Então, podemos dizer que a predestinação não anula 
a liberdade do homem porque este simplesmente não 
é livre. O homem não possui livre arbítrio, ele se 
encontra “escravizado” pelo pecado, a menos que 
admitamos que isso seja falso. Sendo falso que o 
homem está escravizado pelo pecado que nele habita, 
logo, o que há de errado nele que o faço necessitar a 
salvação? Isto não concorda com as palavras de JESUS 
quando diz: 
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“...todo o que comete pecado é escravo do 
pecado” (João 8.34). 

Percebemos então que cometer pecado não é um ato 
que demonstra “liberdade de um indivíduo”; pelo 
contrário, mostra a sua real condição de escravo. Se 
cometer pecado não deve ser visto como escravidão, 
estaremos desconsiderando esta afirmação feita por 
Cristo. Os arminianos dizem que mesmo pecando 
ainda somos livres, o conceito de liberdade que eles 
têm é diferente do de JESUS, para Cristo, pecar é 
sinônimo de se ser escravo, para eles, entretanto, uma 
coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra.  

Ainda podemos nos utilizar das palavras do apóstolo 
Paulo: 

”Pois todos pecaram e carecem da glória de 
Deus” (Romanos 3.23). 

Em João lemos que quem peca é escravo do pecado, 
agora Paulo nos diz que todos os seres humanos, 
independente de nação, raça ou cor, pecaram; se 
pecaram, logo também, todos são igualmente 
escravos do pecado. Daí podemos concluir que a 
doutrina da “Depravação Total”, aprovada nos 
Cânones de Dort, é verdadeira, pois ela nos diz que: 
“... todos os homens são concebidos em pecado e nascem 
como filhos da ira, incapazes de qualquer ação que o salve, 
inclinados para o mal, mortos em pecados e escravos do 
pecado. Sem a graça do Espírito Santo regenerador nem 
desejam nem tampouco podem retornar a Deus, corrigir 
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suas naturezas corrompidas ou ao menos estar dispostos 
para esta correção” (Cânones de Dort, Cap. III.III). 

A verdadeira liberdade não consiste em ser capaz de 
poder pecar, mas sim de ser capaz de obedecer a Deus 
e a sua vontade. 

 

2. DE QUE A PREDESTINAÇÃO TORNA DEUS 
INJUSTO. 

Talvez este seja o argumento que mais se usa contra a 
predestinação, e o propósito dele é lançar dúvidas 
quanto ao caráter de Deus, mais precisamente a sua 
justiça. Se pudesse ser provado que a predestinação 
torna Deus um ser injusto em seu trato com as 
criaturas, isso inviabilizaria qualquer crença nele, 
colocando em xeque toda esperança do cristianismo 
como o conhecemos.  

Eu já escrevi em outra oportunidade que o grande 
problema está em nós querermos aplicar a Deus o 
nosso conceito de justiça. Aquilo que parece ser justo 
aos nossos olhos deve, obrigatoriamente, também ser 
aos olhos de Deus. Aí mora um grande equívoco: o 
querer trazer Deus para a nossa dimensão finita; 
querer estar no mesmo nível dele. Isso não é algo 
seguro de se pensar, nem preciso lembrar que o 
último que quis ser igual a Deus hoje está em abismo 
de trevas. Ao longo de toda a Escritura podemos ver 
várias declarações onde nos fica claro que jamais 
estaremos em plenas condições de compreendermos o 
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modo de agir de Deus, e de como ele governa suas 
criaturas.  

“Porque os meus pensamentos não são os 
vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, 
os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim 
como os céus são mais altos do que a terra, 
assim são os meus caminhos mais altos que os 
vossos caminhos, e os meus pensamentos mais 
altos do que os vossos pensamentos” (Isaías 
55.8,9). 

Creio que o texto supra é bastante claro no que diz. 
Este é um daqueles versículos que foram incluídos 
nas Escrituras justamente para nos mostrar a 
soberania de Deus, para que nos conformemos diante 
da nossa incapacidade, limitação e alienação quanto 
aos arcanos do Eterno. Sei que há pessoas que 
prefeririam invadir (se possível) a mente de Deus e 
extrair os “por quês”, as razões de ele permitir e 
executar certas situações, elas não ficam satisfeitas em 
saber que os caminhos de Deus são sempre melhores 
e mais altos que os nossos, que os pensamentos de 
Deus são inalcançáveis e que não nos compete 
perscrutá-los. Talvez elas não acreditem tanto assim 
no que está escrito e queiram confirmar a verdade in 
loco, o que será uma grande perda de tempo.  Sinto 
pena desses “pseudos” cristãos que duvidam de Deus. 

Dizem alguns: Não posso crer em um Deus que escolhe 
uns para salvar e deixa os outros para se perderem! Que 
tipo de Deus é esse? Respondo: Por que não? Seria 



Samuel Balbino 
 

69 
 

muito se eu dissesse que Deus é um Deus de 
contrastes? 

“Eu Sou, Eu somente, e mais nenhum deus além 
de mim; eu MATO e faço VIVER; EU FIRO e 
EU SARO, e não há quem possa livrar alguém 
das minhas mãos” (Deuteronômio 32.39). 

O que dizer desse texto também: 

“O Senhor é que tira a vida e a dá; faz descer à 
sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e 
enriquece, abaixa e também exalta.” (1º Samuel 
2.6,7). 

Alguém ousa dizer que Deus não tem o direito de 
fazer as coisas descritas nos versos acima? A pergunta 
correta que deve ser feita é:  

“Quem é o homem para que dele te lembres, e o 
filho do homem, que o estimes?” (Salmo 8.4). 

Não devemos questionar o que Deus pode ou não 
pode fazer, e sim quem somos nós para o 
questionarmos em seus caminhos. Se aprouve a ele 
salvar alguns, quem somos nós para dizer que ele está 
errado? Qual é a nossa moral ou credencial para 
contendermos com ele? Se agora mesmo Deus 
quisesse lançar a todos nós no inferno e sem nenhuma 
chance de defesa, ainda sim ele continuaria sendo um 
Deus JUSTÍSSIMO, MISERICORDIOSÍSSIMO e BOM. 
Isto soa mal a você? Será que lá no seu íntimo você 
não nutre o pensamento de que Deus te deve alguma 
coisa? Precisamos avaliar essa questão interior. É 
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nisso que muitos estão incorrendo, porém não se dão 
conta, ou até mesmo ignoram. 

Foi exatamente quando tratava desse assunto que 
Paulo escreveu aos crentes de Roma, antecipando a 
pergunta que borbulhava nas mentes deles: 

“Há injustiça da parte de Deus? De modo 
nenhum! Pois ele diz a Moisés: Terei 
misericórdia de quem me aprouver ter 
misericórdia e compadecer-me-ei de quem me 
aprouver ter compaixão” (Romanos 9.14,15).  

Vemos, então, que para o apóstolo a questão está mais 
que explicada. Não nos compete indagar ou exigir de 
Deus uma resposta de acordo com a nossa lógica. 
Precisamos eliminar a idéia de que todo o universo 
deve girar em torno de nós. Deus é plenamente 
soberano no que faz e ponto final. 

 

3. DE QUE A PREDESTINAÇÃO INDUZ AO 
PECADO. 

Outra afirmação equivocada acerca da doutrina da 
predestinação é de que ela incita as pessoas à 
libertinagem. Esse pensamento é muito usado para 
atacar a verdade cristalina da palavra de Deus 
tentando a desmerecer. É absolutamente ridículo que 
alguém que tenha ciência da sua predestinação e 
eleição se entregue a uma vida de libertinagem e 
pecado. Os que usam tal argumento parecem não 
acreditar em uma coisinha chamada “regeneração”. 
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Se for correto pregarmos sobre salvação, também é 
correto falarmos sobre regeneração, novo nascimento, 
arrependimento. Paulo nos diz que em Cristo somos 
nova criatura. Fomos gerados de uma semente 
incorruptível. Isto significa que aqueles que foram 
chamados, justificados e glorificados, não podem 
viver mais uma vida dissoluta como antes. Por quê? 
Porque agora eles têm um novo pensamento, o 
Espírito Santo os convenceu de seus pecados, os 
colocou diante do “espelho espiritual” e os fez 
contemplar as suas imundícies, de modo que a 
conduta deles antes da salvação hoje apenas os 
envergonha.  

Se existe uma pessoa que usa a doutrina da 
predestinação como desculpa para viver no pecado, 
ela esta evidenciando que não nasceu de novo, e se 
não nasceu de novo, não houve regeneração, e se não 
houve regeneração, não houve salvação, e se não 
houve salvação, ela permanece morta em seus delitos 
e pecados. Não sei porque há tanta dificuldade dos 
irmãos “arminianos” em compreender isso. 

Ainda existe a possibilidade de pecarmos, disso não 
temos dúvidas. Vivemos uma verdadeira guerra 
contra nós mesmos todos os dias. O argumento que 
usam é:  
“Se eu já estou salvo mesmo, não devo me preocupar, vou 
viver do modo que quero e no fim de tudo ainda estarei 
salvo”. 
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Os “arminianos” escondem por trás da sua lógica 
humana uma profunda vontade de continuar no 
pecado, se assim não fosse, evitariam usar um 
argumento tão imbecil quanto este. Eles sabem, mais 
do que nós, que a Bíblia nunca ofereceu suporte para 
tal idéia, nem Calvino ou qualquer outro mestre da 
palavra jamais sugeriu essa possibilidade. O que 
posso pensar é que inconscientemente eles desejam 
que fosse possível viver no pecado e mesmo assim 
depois ir para o paraíso. Mas para jogar uma pá de 
terra sobre seus mórbidos pensamentos, preferem 
dizer que estão guerreando arduamente contra as 
hostes de satanás, e que o estímulo dessa batalha é a 
salvação; ou você a perde ou continua com ela. Talvez 
isso torne as coisas mais interessantes para eles que 
sempre querem ter seus esforços e sacrifícios 
reconhecidos, o famigerado orgulho borbulhando em 
seus corações, e a maligna sensação de que fizeram 
por onde merecer. 

Eu creio na predestinação, e ao contrário do que 
dizem os seguidores de “Pelágio”, essa doutrina 
despertou em mim um senso de gratidão tão extremo 
a Deus, que me policio violentamente para não cair 
nas ciladas do pecado. Não tenho medo de ir para o 
inferno, tai um lugar para onde NUNCA irei, nem 
busco santificação para angariar “créditos” com o 
Senhor, faço porque o amo e sou grato a ele por ter 
sido escolhido e salvo, mesmo sem ter nenhum 
mérito. Os que são regenerados de fato e verdade, não 
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precisam estar debaixo de uma ameaça constante para 
perseverarem em sua piedade. 

 

4. DE QUE A PREDESTINAÇÃO REVELA UMA 
ACEPÇÃO DE PESSOAS. 

Geralmente os inimigos da Fé Reformada recorrem ao 
jargão “Deus não faz acepção de pessoas”. É muito 
interessante analisar essa frase quando ela aparece 
nas Escrituras. 

“Então, falou Pedro, dizendo: Reconheço por 
verdade, que Deus não faz acepção de 
pessoas...” (Atos 10.34). 

Talvez agora alguns devam estar eufóricos querendo 
saber como vou me livrar desse desafio. Para eles esse 
texto mostra que não existe predestinação, uma vez 
que Deus não faz acepção de pessoas, e predestinar 
uns e outros não deve ser considerado um tipo de 
acepção.  

Eu fiz questão de colocar reticências para mostrar que 
o versículo continua, pois uma prática muito comum 
no “arminianismo” é isolar versículos e fingir que seu 
contexto não existe, eles sabem que estou dizendo a 
verdade. O contexto está antes e depois do texto em 
questão. Pergunto eu: Qual o contexto dessa fala de 
Pedro? Só iremos saber se começarmos a ler a partir 
do primeiro verso do capítulo em estudo. Lemos que 
havia um centurião chamado Cornélio e que ele era 
um “gentio” temente a Deus. Foi lhe dada uma visão 
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onde um anjo do Senhor lhe disse que ele deveria 
mandar chamar Simão Pedro em sua residência. 
Obviamente eles não se conheciam. Nesse mesmo 
tempo, Pedro recebe outra visão onde ele via um 
lençol cheio de animais impuros e impróprios para 
consumo segundo a Lei Mosaica (por exemplo, o 
porco). Não obstante isso, uma voz diz a Pedro que se 
alimentasse daqueles animais, coisa que ele relutou, 
pois eram considerados imundos. Após isso chegam 
os servos do centurião procurando Pedro, e ele se 
dispõe e vai com eles. Só depois desses fatos o 
apóstolo entende o significado da visão:  

“Vós bem sabeis que É PROIBIDO A UM 
JUDEU AJUNTAR-SE OU MESMO 
APROXIMAR-SE DE ALGUÉM DE OUTRA 
RAÇA...” (Atos 10.28). 

É fundamental que entendamos isso. Fiz questão de 
afirmar logo no início que Cornélio era um “gentio”, 
ou seja, um não-judeu, alguém que não descende 
fisicamente de Abraão – Assim como nós. E o texto 
também deixa bem claro o tratamento que os 
“gentios” recebiam dos judeus, era proibido até 
aproximar-se, tão impuros que éramos considerados. 
Essa realidade ainda não mudou; um judeu ortodoxo 
simplesmente não entra na casa de um “gentio” no 
sábado, nem pode ser tocado por qualquer um de nós. 
A questão toda gira em torno desse “preconceito” dos 
judeus com os gentios. 
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“...mas Deus me mostrou que a nenhum homem 
considerasse comum ou impuro, por isso, uma 
vez chamado, vim sem vacilar” (Atos 10.28,29). 

Se Pedro não tivesse recebido a visão dos animais, ele 
não teria ido pregar para os gentios. Foi necessário 
esse fenômeno para que o apóstolo pudesse entender 
que a salvação não é somente para os JUDEUS, e que 
Deus não é somente dos JUDEUS, mas dos GENTIOS 
também. Quando ele diz “nenhum homem” ele tinha 
em mente “outras raças” de pessoas, pois os judeus as 
consideravam impuras. 

Dito isto, podemos compreender melhor o que Pedro 
estava dizendo quando afirmou: “Reconheço por 
verdade, que Deus não faz acepção de pessoas...” 

O restante do versículo diz: 

“...pelo contrário, EM QUALQUER NAÇÃO, 
aquele que o teme e faz o que é justo o é 
aceitável”. (Atos 10.34,35). 

Deus não é RACISTA, é o que Pedro está dizendo. Em 
nenhum momento o apóstolo estava negando que 
houvesse predestinação e eleição. Apenas na mente 
dos “pelagianos” essa possibilidade é cogitada. O 
próprio Pedro sabia da eleição quando disse: 

“Pois para vós outros é a promessa, para 
vossos filhos e para todos os que ainda estão 
longe, isto é, PARA QUANTOS O SENHOR, 
NOSSO DEUS, CHAMAR.” (Atos 2.39). 
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Há eleitos de Deus em todas as nações do mundo, em 
todas as raças e etnias, eis a razão de pregarmos para 
todas as pessoas. Só demorou um pouco para a idéia 
ser plenamente recebida. 

Por outro lado não podemos negar que existe uma 
distinção entre os escolhidos e os reprovados. Quando 
Jesus diz: 

“É por eles que eu rogo; não rogo pelo mundo, 
mas por aqueles que me deste, porque são teus” 
(João 17.9).  

Temos ou não uma distinção ai? Temos! Jesus só 
intercedeu por aqueles que pertencem a ele, e estes 
estão em todas as nações e raças. E pelo restante? Por 
que ficaram de fora? Porque não pertencem a ele. 
Então, quando vemos essa expressão na Bíblia (Deus 
não faz acepção de pessoas), temos que ter em mente o 
que de fato está sendo dito. 

5. DE QUE A PREDESTINAÇÃO NÃO TEM BASE 
BÍBLICA 

Ora afirmar tal coisa é no mínimo grosseria. A 
doutrina da predestinação é bíblica e clara em toda a 
Escritura. Os “arminianos” é que criaram um 
malabarismo hermenêutico para distorcer a verdade 
em favor do que eles crêem.  Grandes homens de 
Deus do passado entenderam a predestinação em 
seus estudos da palavra, e chegaram a ela por pura 
inspiração do Espírito Santo. Foi a apostasia que 
incutiu na mente de boa parte do povo de Deus esta 
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aversão a soberania Divina e a sua eleição e 
predestinação. 

Argumenta-se que a predestinação não possui base 
bíblica tentando comprometer o sentido dos textos 
que falam de predestinação. Eu diria que é um esforço 
inútil, pois o sentindo de todos eles estão ali, basta um 
pouco de cuidado e zelo para chegarmos ao correto 
entendimento. O que acontece é que muitas vezes se 
vai ao texto com idéias preconcebidas, e fica difícil de 
expor para quem antes mesmo de ouvir já diz que não 
crê. 

O verbo predestinar é bem explícito quando lemos, o 
que muitos tentam distorcer é o sentido em que ele 
usado. Quando Paulo diz: 

“...nos predestinou para ele, para a adoção de 
filhos...” (Efésios 1.5). 

O que podemos entender? Que fomos predestinados a 
pertencer a Deus, e esse processo ocorre através da 
adoção. Já li pessoas dizendo que esse versículo se 
aplica a todos os seres humanos sobre a face da terra, 
que todos indiscriminadamente foram predestinados 
a serem aceitos por Deus. Eu realmente não consigo 
enxergar esse sentido no texto, me perdoem os 
“pelagianos” pela minha incapacidade. E fica mais 
difícil de ver essa possibilidade se aliarmos a outros 
versículos muito interessantes também. Por exemplo, 
quando João escreve: 
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“Ora, ele não disse isto de si mesmo; mas, 
sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou 
que Jesus estava para morrer pela nação e não 
somente pela nação, mas para reunir em só 
corpo os filhos de Deus, que andam dispersos.” 
(João 11.51,52). 

Não há como fugir do que está escrito. Jesus morreu 
por um povo específico. Pelos predestinados, pelos 
eleitos, os filhos de Deus que andam dispersos. Se 
fosse por toda humanidade, não teria sentido algum o 
que está escrito acima. 

Ainda podemos recorrer ao historiador Lucas, que 
escreveu os Atos dos Apóstolos e em certo momento 
ele diz: 

“Teve Paulo durante a noite uma visão em que 
o Senhor lhe disse: Não temas; pelo contrário, 
fala e não te cales; porquanto eu estou contigo, 
e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho 
muito povo nesta cidade” (Atos 18.9,10). 

O que esse texto está afirmando? Que Paulo não 
deveria hesitar pregar, que ele falasse sem medo, pois 
havia muitos eleitos de Deus que iriam ouvi-lo ali. 
Isso mostra que Deus conhece os seus muito bem. A 
ordem “fala e não te cales” tem como razão “pois 
tenho muito povo nesta cidade”. Enquanto que a 
promessa “porquanto eu estou contigo” tem como 
resultado “e ninguém ousará fazer-te mal”. 
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Se todas as pessoas do mundo fossem predestinadas 
por Deus para a salvação como acreditam alguns 
inimigos da Fé Reformado, então todas as pessoas 
seriam salvas, nesse ponto o universalismo é o único 
coerente. Dizem, porém, que Deus destinou todos 
para a salvação, mas apenas os que decidirem é que 
serão efetivamente salvos. Aqui entramos em choque 
com a capacidade de Deus, ele é não é capaz de 
realizar plenamente algo que determinou; o que 
contradiz veementemente as palavras de Jesus 
quando diz: 

“E a vontade de quem me enviou é esta: Que 
nenhum eu perca de todos os que me deu...” 
(João 6.39). 

“Todos os que me deu” parece muito impróprio para 
quem, segundo os arminianos, veio salvar toda a 
humanidade. Por outro lado, também afirmamos que 
o plano de salvar o homem pode ser frustrado, já que 
Jesus tem perdido muitos ao longo dos anos (muitos 
que decidem não mais segui-lo e se vão), estamos 
afirmando que ele não é capaz de realizar a vontade 
do Pai. 
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OO  VVeerrddaaddeeiirroo  SSiiggnniiffiiccaaddoo  ddoo  JJeejjuumm  
“Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as 
ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que 
deixes livres os oprimidos, e despedaces todo o jugo?  
Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, 
e recolhas em casa os pobres abandonados; e, quando vires o nu, 
o cubras, e não te escondas da tua carne? (Isaías 58.6,7)” 

 

m dos hábitos mais praticados pela cristandade 
em geral é o chamado jejum. Poucos realmente 
conhecem o seu significado, e a grande maioria 

acaba criando novos propósitos extra bíblicos para aplicá-
lo nos dias de hoje. É bem verdade que o jejum é descrito e 
prescrito na Bíblia, mas nem tudo o que o Livro Sagrado 
diz deve ser praticado nos dias de hoje, por exemplo, os 
rituais de sacrifício de animais que eram exigidos pela Lei; 
ninguém faz mais essas coisas hoje, nem mesmo os 
judeus. Certamente alguns cristãos ficariam surpresos se 
soubessem o quanto o jejum está ligado aos rudimentos 
sacrificais do Antigo Testamento. Mas é necessário que o 
povo do SENHOR se desvista do orgulho e da 
prepotência e se revista da sincera humildade e da 
consciência de que não podemos comprar a Deus com 
nossos sacrifícios e esforços, nem com nosso estilo de vida 
ascético e monástico. Esses pensamentos têm inundado a 
Igreja desde tempos antigos e se postergado mesmo após 
a Reforma do século XVI. Não bastasse todos os engodos 
do catolicismo como a idolatria e as superstições vãs, 

U



Samuel Balbino 
 

81 
 

agora a Igreja Protestante se vê imitando os feitos da 
grande meretriz dos períodos medievais, onde através dos 
esforços e das penitências se conseguia o Céu – Segundo 
as ridículas interpretações papais e de toda a padralhada. 

No entanto, é chegado o momento onde Deus tem 
iluminado homens e mulheres dos últimos séculos para 
enxergarem verdades que permaneceram ocultas nas 
Escrituras desde muito tempo. Verdades que foram 
escritas e deixadas para hoje, para que pela correta 
compreensão e pela revelação do Espírito Santo, os Eleitos 
possam viver uma vida livre de jugos impostos pelos 
homens e da escravidão de falsos líderes que pervertem a 
seu bel prazer os textos da Bíblia com o intuito de 
pretextarem uma falsa santidade, que é na verdade uma 
oportunidade de ostentação e glorificação do próprio 
homem. Podemos afirmar que muitos crentes fiéis a Deus 
estão caindo no engano por acreditarem na falácia de 
alguns falsos ministérios que sabem que estão ensinando 
errado, mas que por terem descoberto que essa é a forma 
mais eficiente de manter pessoas na Igreja, continuam no 
erro e estimulam mais e mais o povo a praticá-lo. Pode 
parecer incoerência, mas os lugares onde mais se vê 
adesão de membros são justamente aqueles nos quais 
mais se exige das pessoas, seja através de sacrifícios ou de 
doações em dinheiro. Isso acontece porque por trás das 
exigências vêm às promessas mirabolantes do tipo faça 
um voto a Deus, dê o seu tudo e ele vai abrir as portas pra 
você; faça um jejum de três dias e o seu casamento que 
está indo por água a baixo será restaurado; suba ao monte 
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para buscar poder e vencer as tentações etc. São coisas 
muito bem feitas para atrair a atenção das pessoas, é tudo 
uma jogada de marketing. Se você marcar uma reunião na 
Igreja para estudar a Palavra, poucas ou nenhuma pessoa 
aparece; porém se fizermos uma campanha de oração 
forte e dizer para que tragam os surdos, aleijados, cegos, 
cancerosos, diabéticos e endemoniados, será necessário 
um estádio de futebol grande para comportar a multidão. 
As multidões estão em busca das curas, dos milagres, da 
prosperidade e qualquer um que aparecer prometendo 
isso é sucesso na certa. Já ouvi pessoas dizerem que por 
terem feito um jejum de três dias, Deus restaurou a família 
que estava se esboroando. Tudo isso é falta de 
conhecimento das Escrituras, porque quando foi instituído 
o jejum ele não era uma maneira de pressionar a Deus em 
prol das vidas dos homens. O jejum que a bíblia realmente 
apresenta não tem nada a ver com o que é praticado hoje.  

Para começo de conversa, Deus instituiu apenas um jejum 
na Lei de Moisés. Esse jejum era realizado somente uma 
vez por ano, note bem isso, somente uma vez por ano! 
Veja como tudo acontecia.  

“Falou mais o SENHOR a Moisés, dizendo: Mas 
aos dez dias desse sétimo mês será o dia da 
expiação; tereis santa convocação, e afligireis as 
vossas almas; e oferecereis oferta queimada ao 
SENHOR” (Levítico 23.26,27).  

O dia da expiação era conhecido também como dia do 
jejum (Jeremias 36.6), isso porque nesse dia não era 
permitido fazer nenhuma ação trabalhosa, mas como diz o 
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texto, os judeus deveriam afligir as suas vidas; eles 
ficavam o dia todo sem comer e tomar banho; tinham de 
se afligir pelos pecados. Também animais eram 
sacrificados, um bode emissário era enviado ao deserto, 
simbolizando os pecados do povo e um outro bode era 
sacrificado como oferta pelo pecado (Lv 16). Esse era um 
dia de tristeza e um ato de contrição pelas iniquidades 
cometidas. Então, o jejum traz um sentido de tristeza e 
aflição, quem o pratica está triste ou se auto-flagelando. 

Tão forte era o significado do jejum que os judeus 
passaram a praticá-lo sempre que estavam tristes por 
algum motivo.  

“E buscou Davi a Deus pela criança; e jejuou 
Davi, e entrou, e passou a noite prostrado sobre a 
terra” (2º Samuel 12.16).  

Davi jejuou em sinal de tristeza.  

“E congregaram-se em Mizpá, e tiraram água, e a 
derramaram perante o SENHOR, e jejuaram 
aquele dia, e disseram ali: Pecamos contra o 
SENHOR. E julgava Samuel os filhos de Israel 
em Mizpá (1º Samuel 7.6).  

O povo de Israel jejuou como penitência pelo pecado. 
Agora a maior prova do significado do jejum é a seguinte, 
luto por mortes.  

“E prantearam, e choraram, e jejuaram até à 
tarde por Saul, e por Jônatas, seu filho, e pelo 
povo do SENHOR, e pela casa de Israel, porque 
tinham caído à espada” (2º Samuel 1.12). 
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“Então todos os homens valorosos se 
levantaram, e tomaram o corpo de Saul, e os 
corpos de seus filhos, e os trouxeram a Jabes; e 
sepultaram os seus ossos debaixo de um carvalho 
em Jabes, e jejuaram sete dias” (1º Crônicas 
10.12).  

Jejum como sinal de tristeza por alguém.  
“Mas, quanto a mim, quando estavam enfermos, 
as minhas vestes eram pano de saco; humilhava 
a minha alma com o jejum, e a minha oração 
voltava para o meu seio” (Salmo 35.13). 

 Jejuns em tristeza por Jerusalém.  
“Assim diz o Senhor dos Exércitos: O jejum do 
quarto, e o jejum do quinto, e o jejum do sétimo, 
e o jejum do décimo mês será para a casa de Judá 
gozo, alegria, e festividades solenes; amai, pois, a 
verdade e a paz” (Zacarias 8.19). 

Aqui Deus promete que todos os meses nos quais os 
judeus jejuaram em luto por Jerusalém serão 
transformados em dias de alegria e festa, relembrando que 
o real significado do jejum é luto e tristeza. 

Quando hoje o povo Cristão pratica o jejum alegando que 
está se fortalecendo contra as tentações da carne, não está 
se baseando em nenhum texto bíblico, porque não existe 
uma só referência que mostre ser necessário jejuar para 
vencer o pecado. O que a Bíblia diz acerca da santificação 
é que só através da Palavra se pode santificar-se, 
“santifica-os na verdade; a tua palavra é a verdade” (Jo 
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17.17). Quando estamos sendo tentados, devemos nos 
refugiar no esconderijo da Palavra, pois a vontade 
humana não resiste ao poder concernente a ela. Quanto 
mais cheios da Palavra estivermos, menos espaço haverá 
em nós para as nossas vontades decaídas. Por isso, Paulo 
recomendou à Igreja “habite, ricamente, em vós a Palavra 
de Cristo” (Cl 3.16). O povo de Deus perde muito tempo 
com jejuns e prática de obras mortas, e negligencia as 
coisas mais importantes do Evangelho. Existe irmãos que 
fazem muito jejum, mas são pessoas desonestas; sobem 
montes, porém traem as esposas; têm irmãs que passam o 
dia inteiro na Igreja e não cuidam da família em casa, às 
vezes o marido é incrédulo e ao ver o comportamento da 
mulher desdenha do Reino de Deus e blasfema contra ele 
por causa da esposa. Esse quadro que estou pintando é tão 
comum que chega a assustar. Um dia desses eu estava 
numa fila de pagamento e ouvi um senhor na fila dizendo 
que sua ex-esposa agia dessa maneira. Muitas vezes ele 
chegava em casa e não tinha nada para comer, porque a 
“irmã” estava na Igreja e não havia preparado o jantar.  
Ele mesmo tinha que dar conta de tudo. Dizia ainda que a 
esposa saia de manhã cedo para uma reunião chamada de 
“matutino” e mais tarde ia ao círculo de oração e por fim à 
tarde saía para as visitas, só voltava de noite. Eu não sou 
contra que os irmãos e as irmãs se envolvam com o 
trabalho da Igreja; pelo contrário, é perfeitamente salutar 
que isso aconteça, mas todos devem conhecer os limites. A 
prioridade no casamento é cuidar da família e depois vem 
a obra de Deus. 
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Nos tempos nos quais eu jejuava, nunca consegui perceber 
algum benefício. Gostaria muito que os irmãos adeptos 
dessa prática me dissessem o que o jejum acrescentou à 
vida deles. Por que alguns minutos de fome podem nos 
tornar Cristãos melhores? Cada dia mais eu vejo que só a 
Palavra pode nos dar força pra resistir ao pecado que 
habita em nós. As tentações começam primeiro em nossa 
mente, ficar com fome não vai ajudar em absolutamente 
nada; o que deve ser feito é preencher a mente com as 
coisas de Deus para que os pensamentos maus sejam 
subjugados e vencidos. Estamos em uma guerra diária, 
não essa guerra erroneamente ensinada por aí contra 
encostos e demônios, a batalha espiritual que enfrentamos 
é contra nós mesmos. Todos os dias quando você levantar 
e for ao banheiro, olhe-se no espelho e estará 
contemplando o seu maior inimigo. Algumas pessoas não 
aceitam que estejam lutando contra si mesmas e por isso 
preferem imaginar uma batalha espiritual contra as forças 
do mal qua pairam entre nós e se equipam com o 
armamento disponível, jejuns, vigílias, subidas a monte, 
campanhas, correntes e etc. Vamos encarar os fatos, o 
pecado começa e termina em nós.  

Quero analisar rapidamente alguns argumentos que se 
usa a favor do jejum, são textos que se interpreta como 
sendo prescrições para a prática da abstinência.  

O primeiro argumento que usam é o jejum realizado por 
Cristo logo após o seu batismo (Mt 4.1,2 & Lc 4.1,2). Mas o 
detalhe que lhes foge a atenção é que JESUS estava em um 
deserto, o que tem para comer no deserto? Nada. JESUS 
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não fez um jejum porque queria vencer o tentador, ele 
jejuou porque não tinha o que comer. As pessoas que 
padecem necessidades em países pobres, como na África, 
jejuam quase todos os dias, elas não têm com o que se 
alimentar. No deserto não se acha alimento, só se encontra 
areia e pedras; então, não podemos esperar que JESUS 
estando em um lugar assim estivesse se alimentando 
regularmente. Alguns querem insistir no fato que JESUS 
só pode vencer o tentador porque esteve com fome 
durante os quarenta dias. Na verdade não foi a fome que 
fortaleceu ao SENHOR, foi a Palavra. Veja que na 
primeira tentação ocorreu o seguinte:  

“E, chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o 
Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem 
em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está 
escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de 
toda a palavra que sai da boca de Deus” (Mateus 
4.3,4).  

JESUS foi tentado a usar o seu poder de forma supérflua e 
acatar uma sugestão tendenciosa, mas ele teve resposta 
bem na ponta da língua, ele citou Deuteronômio 8.3. Isso 
mostra que JESUS esteve bem ocupado durante os 
quarentas dias que permaneceu no ermo, não pensemos 
que ele ficou dormindo ou vagando sem rumo pelo 
deserto, JESUS passou quarenta dias se alimentando da 
Palavra. A resposta que ele deu é o indício de que seu 
coração e mente estavam transbordando do conhecimento 
adquirido pelo estudo das Escrituras. Não é impossível e 
nem pouco provável de que, logo depois de batizado por 
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João, seu primo, JESUS tivesse se munido dos 
pergaminhos da Lei e dos Profetas e se retirado para o 
deserto, onde os leu e releu várias vezes e os estudou 
profundamente. Como homem ele tinha necessidade de 
aprender as coisas do Pai e foi ali também que Deus lhe 
falou e orientou sobre sua missão. Pode ser difícil 
compreendermos o mistério das duas naturezas de Cristo 
sendo Deus e homem, Pai e Filho ao mesmo tempo, mas é 
nesse arcano tão complexo à nossa mente limitada que 
reside a revelação da encarnação do verbo e não numa 
mal fadada e ilusória doutrina de uma trindade. Ali, longe 
de tudo e de todos, JESUS fez o papel de Moisés 
recebendo a Lei no monte Sinai, também quarenta dias 
sem se alimentar apenas ouvido Deus ditar suas palavras. 
Ele também cumpriu o tempo dos israelitas no deserto, 
quarenta anos sendo experimentados por Deus, só que 
JESUS não sucumbiu às tentações que lhe foram 
propostas, ele estava alimentado pela palavra. Se os 
crentes de hoje se alimentassem mais da Palavra, estariam 
mais preparados contra as tentações que surgem todos os 
dias. 

Por fim, eu não vejo como a preparação de JESUS no 
deserto para exercer o seu ministério terreno pode 
significar uma prescrição de jejum para hoje. Mas também 
muitos se valem de suas palavras e ignoram o real 
significado delas.  

“E, quando jejuardes, não vos mostreis 
contristados como os hipócritas; porque 
desfiguram os seus rostos, para que aos homens 
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pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já 
receberam o seu galardão. Tu, porém, quando 
jejuares, unge a tua cabeça, e lava o teu rosto, 
Para não pareceres aos homens que jejuas, mas a 
teu Pai, que está em secreto; e teu Pai, que vê em 
secreto, te recompensará publicamente” (Mateus 
6.16-18).  

Com base nessas palavras de JESUS, muitos cristãos se 
submetem ao jejum imaginando que estão fazendo algo de 
muita serventia a Deus. É grande erro tomarmos sempre o 
que JESUS diz literalmente.  O que era JESUS em seu 
tempo? JESUS era um rabino, um mestre dos judeus. Era 
comum aos rabinos fornecerem lições ao povo se usando 
de elementos figurados, parábolas e comparações onde o 
significado literal das palavras não deve ser tomado como 
ensinamento, mas o princípio que elas escondem. Por 
exemplo, JESUS certa vez disse:  

“E, se o teu olho te faz tropeçar, lança-o fora; 
melhor é para ti entrares no reino de Deus com 
um só olho do que, tendo dois olhos, seres 
lançado no fogo do inferno” (Marcos 9.47). 

 Alguém ousaria tomar literalmente esse ensino de JESUS? 
Claro que não! Mas é o princípio que ele estava ensinando 
é que se alguma coisa nos leva a pecar, devemos retirá-la 
de nossa vida. Precisamos ter cautela e sabedoria quando 
lemos as palavras de Cristo, porque ele disse coisas como 
enigmas, justamente, para que alguns não entendessem  

“E, acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: 
Por que lhes falas por parábolas? Ele, 
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respondendo, disse-lhes: Porque a vós é dado 
conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a 
eles não lhes é dado; Porque àquele que tem, se 
dará, e terá em abundância; mas àquele que não 
tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso 
lhes falo por parábolas; porque eles, vendo, não 
vêem; e, ouvindo, não ouvem nem compreendem” 
(Mateus 13.10-13).  

O texto onde se encontra o ensino sobre o jejum é um dos 
textos mais simbólicos dos sermões de JESUS. Ali ele 
proferiu palavras de profundo conhecimento e que 
exigem a perfeita compreensão do seu significado. Em 
primeiro lugar, não precisamos estudar quatro anos numa 
universidade de teologia para notarmos que os 
mandamentos que o SENHOR ensina ali são 
IMPOSSÍVEIS de serem cumpridos. JESUS os exagerou 
propositadamente. O contexto começa no capítulo 5 a 
partir do verso 17, quando ele passa a discorrer sobre os 
mandamentos da Lei. Veja o que diz:  

“Ouvistes que foi dito aos antigos: Não matarás; 
mas qualquer que matar será réu de juízo.  Eu, 
porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se 
irar contra seu irmão, será réu de juízo; e 
qualquer que proferir um insulto a seu irmão, 
será sujeito a julgamento; e qualquer que lhe 
chamar de tolo,  será réu do fogo do inferno” 
(Mateus 5.21-22).  

Seguindo literalmente o que diz nosso SENHOR, estamos 
todos condenados ao inferno, porque todos nós um dia já 
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nos iramos contra alguém, contra o nosso próximo. E 
quem nunca xingou ao outro? Veja que só em chamar de 
tolo, coisa muito pequena diante dos palavrões que se diz 
por aí a fora, já é suficiente para condenar ao inferno. Veja 
como é perigoso o literalismo. JESUS está ensinando que 
mais importante do que obedecer externamente a Lei 
moral de Deus, é obedecê-la internamente. De nada 
adianta você não assassinar fisicamente uma pessoa se no 
seu íntimo nutre um ódio ou um rancor por ela, para Deus 
é a mesma coisa. Os judeus davam muita importância à 
letra e se esqueciam do princípio que ela aplicava. Vamos 
estudar mais um exemplo no mesmo capítulo.  

“Ouvistes que foi dito aos antigos: Não 
adulterarás. Eu, porém, vos digo, que qualquer 
que olhar para uma mulher com intenção impura 
em seu coração, já cometeu adultério com ela” 
(Mateus 5.27,28).  

Isso aqui é uma calamidade para os dias de hoje. Vivemos 
no meio de uma geração adúltera. Quantos maridos, 
principalmente Cristãos, nunca cobiçaram a mulher do 
próximo ou qualquer outra? Não é necessário ser uma 
mulher casada, mas qualquer uma; quem sabe uma atriz, 
uma cantora, alguma que possua um corpo bonito e 
atraente, tudo já é adultério diante de Deus. E quanto aos 
jovens? Muitos ao passarem pela fase de mudança na 
puberdade às vezes por um segundo ou outro têm um 
pensamento impuro, mas será que por isso já estariam 
condenados a morte porque adulteraram em suas mentes? 
Absolutamente que não. Devemos nos ater ao princípio do 
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ensino de Cristo. Ele está ensinando que o adultério (ou 
qualquer pecado) começa primeiro na mente, se só 
tememos a prática física do pecado e não damos igual 
valor a sua premeditação, então de nada adianta a nossa 
vigilância. Devemos primeiro vigiar a nossa mente dos 
pensamentos maus, porque é só depois de vencidos pelo 
pensamento que este se torna em ação e prática, ou seja, se 
não se cometeu o ato em si, mas se deseja cometê-lo 
ardentemente e sem haver uma relutância de nossa parte, 
é como se já tivéssemos consumado o ato pecaminoso. A 
mudança radical não é exterior e sim interior. 

O sermão do monte é uma forma exagerada de expor as 
vontades de Deus para que o seu povo alcance a 
santidade. Essa santidade é impossível de ser alcançada 
por nossa própria disposição. Portanto, a intenção de 
JESUS é mostrar o nosso estado de debilidade e 
incapacidade diante de Deus, ele mostra a necessidade 
que temos de um salvador – o qual é ele mesmo. O 
próprio JESUS satisfez todas as condições para que a Lei 
de Deus fosse cumprida e aqueles que se achavam 
impossibilitados de obedecê-la na forma de ordenanças, 
dela ficaram isentos. Hoje a Lei não permanece mais como 
imposição, onde a desobediência resultava em maldição; 
mas, agora, o preceito está gravado no coração de todo o 
que foi chamado para o Reino de Deus. 

A grande parte dos ensinamentos do sermão do monte 
não são para ser seguidos ao pé da letra, porque seria 
exigir de nós uma perfeição inalcançável e sabemos que só 
desfrutaremos da perfeição total no céu. O que está em 
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foco são os princípios que esses ensinamentos revelam, 
por isso devemos ter cuidado ao querer usar esses textos 
para respaldar doutrinas. Por exemplo, poderia ser criada 
uma doutrina na Igreja proibindo as pessoas de orarem de 
pé. O texto seria esse:  

“E, quando orares, não sejas como os hipócritas; 
pois gostam de orar em pé nas sinagogas, e às 
esquinas das ruas, para serem vistos pelos 
homens” (Mateus 6.5).  

Aqui nós entramos em outro detalhe da interpretação, o 
uso dos costumes judaicos da época. Ao que parece, nos 
tempos de JESUS, algumas pessoas faziam questão de 
orarem de pé ou em plena rua, e isso era admirado por 
outros. JESUS não proíbe o orar em pé, mas o propósito é 
que era errado, pois o intuito dessas pessoas era o de 
aparecer ou serem reconhecidas como mais santas e 
piedosas. Já pensou se hoje fôssemos colocar essa norma 
na Igreja? Que coisa mais sem sentido seria, porque hoje 
orar de pé não quer dizer nada. Continuando ele diz:  

“Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que 
estás nos céus, santificado seja o teu nome; 
Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim 
na terra como no céu; O pão nosso de cada dia 
nos dá hoje;  E perdoa-nos as nossas dívidas, 
assim como nós perdoamos aos nossos 
devedores; E não nos induzas à tentação; mas 
livra-nos do mal; porque teu é o reino, e o poder, 
e a glória, para sempre. Amém” (Mateus 6.9-13). 
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 A Igreja Católica Romana em sua “profunda” 
interpretação entendeu que nesse texto JESUS propôs uma 
oração-fórmula para ser feita quantas vezes quiser e 
repetida dezenas de vezes no rosário (que não é bíblico). A 
Igreja Protestante, corretamente, entendeu que se trata de 
um modelo para exemplificar como deve ser o conteúdo 
das nossas orações. Seria ridículo e vazio se só 
pudéssemos orar repetindo essas mesmas palavras. Então, 
percebemos que não é salutar entender esses 
ensinamentos de maneira tão extrema.  

Agora chegamos ao texto em questão, e o que será que 
realmente JESUS quis ensinar? Primeiramente, lembremos 
que o jejum tem conotação de luto, tristeza, amargura e 
aflição. Depois, acabamos de ver que as palavras de JESUS 
nesse sermão, nos momentos das prescrições, assumem 
um exagero intencional visando nos lembrar da nossa 
incapacidade de satisfazer os padrões de Deus para a 
vida. O texto diz que quando jejuar (que era prescrito uma 
vez por ano) não se devia mostrar contristado ou com o 
rosto desfigurado, mas lavar-se e ungir-se. Novamente 
voltamos aos costumes judaicos, pois se lavar e se ungir 
era uma das maneiras de demonstrar alegria e regozijo; 
daí vemos o exagero que o SENHOR empregou mais uma 
vez em suas palavras. Como podemos estar tristes e 
demonstrar alegria? É o que JESUS queria que seus 
ouvintes pensassem, porque ao quererem cumprir o 
mandamento da Lei que exigia que se afligissem durante 
o jejum, muitos judeus criaram uma espécie de 
competição, onde quem estivesse mais pálido e 
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desfigurado pela fome era o mais santo e devotado. A 
obediência ao mandamento deixou de ser por ortodoxia e 
passou a ser pelo interesse próprio de parecer mais santo 
aos outros; por isso ele disse:  

“Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, e 
lava o teu rosto, Para não pareceres aos homens 
que jejuas, mas a teu Pai, que está em secreto; e 
teu Pai, que vê em secreto, te recompensará 
publicamente” (Mateus 6.17,18).  

JESUS não estava preocupado se eles iriam se mostrar 
alegres quando jejuassem, ele queria o mandamento fosse 
cumprido por fidelidade a Deus e não para aparecer ao 
homens e é assim que podemos resumir esse trecho do 
ensino de JESUS, o princípio que ele estava ensinando é 
este: Se você está fazendo algo para Deus, faça para que 
ele veja e não queira nem espere louvor dos outros.  Esse 
mal permanece dentro de muitas denominações hoje, 
porque as pessoas são induzidas a praticarem obras de 
sacrifício em troca de bênçãos. Por exemplo, se ensina que 
quem sobe mais os montes alcança mais poder; quem fica 
a madrugada inteira orando recebe poder e santificação; 
quem ralar o joelho no chão é mais ouvido por Deus e etc. 
São coisas criadas pela imaginação dos homens que por 
presumirem que Deus age em troca de favores, levam os 
menos favorecidos de entendimento espiritual a um 
desperdício de tempo.  

Infelizmente, muitas pessoas têm a sensação de que 
podem comprar a Deus ou pressioná-lo a alguma coisa. 
Não é por causa de um jejum ou de uma subida ao monte 
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que Deus vai se compadecer de nós; é pela sua 
misericórdia e nada mais. Além disso, o jejum não foi 
instituído para esse fim, JESUS estava se referindo ao 
jejum ordenado na Lei e que de modo algum deve ser 
praticado nos dias de hoje. JESUS não precisava ordenar 
um jejum porque os judeus já tinham essa prescrição na 
lei, e como ainda ele não havia consumado sua obra na 
cruz, é perfeitamente compreensível que se utilizasse de 
uma prática bem comum aos judeus para passar mais uma 
lição de seus ensinamentos, uma vez que ele estava 
ensinando a judeus. A questão é que quando nós 
GENTIOS formos ler esses textos devemos filtrar a Lei e 
absolver o princípio dela. Se JESUS tivesse vindo em 
nossos dias, ele usaria coisas do nosso cotidiano para 
exemplificar seus mandamentos, mas o fato de ele ter 
usado o jejum não significa que ele o estivesse 
prescrevendo à Igreja hoje. 

Outro texto muito utilizado é o caso da cura de um rapaz 
aparentemente possesso por um demônio.  

“Respondeu-lhes: Esta casta não pode sair senão 
por meio de oração [e jejum].” (Marcos 9.29).  

Você percebeu que o texto tem algo de diferente? Ele 
contém o famigerado colchete e justamente onde aparece a 
palavra jejum. Quando um colchete aparece no texto isso 
significa que a origem dele é duvidosa, isto é, questiona-se 
se realmente ele estava no texto original escrito pelo autor, 
pois em diversos manuscritos eles não aparecem e em 
outros eles são encontrados nos cantos das páginas e não 
no corpo do texto, sugerindo que alguém o acrescentou. A 
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Sociedade Bíblica do Brasil disponibilizou no prefácio de 
suas edições mais recentes a seguinte nota: “Finalmente, 
algumas passagens do Novo Testamento aparecem entre 
colchetes. Essas passagens não se encontram no texto grego 
adotado pela Comissão Revisora, mas haviam sido incluídas por 
Almeida com base no texto grego disponível na época2.” Ao que 
parece, o texto usado por Almeida não era dos melhores, 
então com a revisão feita no final da década de 50, e 
possivelmente de posse de textos mais completos, os 
revisores destacaram o que não é unanimidade entre os 
textos gregos usados para as traduções. Isso é uma 
curiosidade interessante, porque é provável que JESUS 
nem tenha dito “essa casta só sai com oração”, pois o 
texto paralelo a esse diz:  

“[Mas esta casta não se expele senão por meio de 
oração e jejum]” (Mateus 17.21).  

Toda versículo aparece entre colchetes. Por uma questão 
de coerência com a doutrina bíblica que aprendemos, não 
podemos aceitar que esses trechos sejam dignos de 
confiança, pois seria contradizer o que o resto da Bíblia 
afirma sobre a Lei e a Nova Aliança em Cristo. Também 
podemos analisar que JESUS não fez nenhuma oração e 
nem os capítulos anteriores e posteriores dão entender 
que ele estivesse em jejum antes de expulsar o demônio.  

Existe ainda outro texto que parece indicar que a prática 
do jejum é plausível. No livro de Atos dos apóstolos 
encontramos o seguinte:  

                                                             
2 Prefácio da Bíblia Edição Revista e Atualizada, da Sociedade Bíblica do Brasil - SBB 
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“Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: 
Barnabé, Simeão, Manaém, colaço de Herodes, o 
tetrarca, e Saulo. E, servindo eles ao SENHOR e 
jejuando, disse-lhes o Espírito Santo: Separai-
me, agora, Barnabé e Saulo para a obra que os 
tenho chamado. Então, jejuando, e orando, e 
impondo sobre eles as mãos, os despediram” 
(Atos 13.1-3).  

Por que será que a Igreja de Antioquia jejuava? Para 
responder a essa pergunta primeiro temos que analisar a 
situação histórica na qual encontramos esse fato. A Igreja 
de Antioquia foi a segunda a ser formada após a Igreja de 
Jerusalém. Depois da perseguição a Estevão, muitos dos 
discípulos (judeus todos) se espalharam pelo mundo da 
época, o que foi até um modo de se cumprir a profecia de 
JESUS,  

“e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém 
como em toda a Judéia e Samaria, e até aos 
confins da terra...” (Atos 1.8).  

Literalmente eles foram a todas estas regiões. Houve dos 
discípulos quem fosse bem mais longe, foram para a 
Fenícia, Chipre e Antioquia (Atos 11.19); porém esses 
irmãos estavam pregando somente para os judeus, talvez 
por receio de que os gentios não compreendessem a 
mensagem ou talvez porque ainda nutriam o sentimento 
equivocado de alguns judeus da época que imaginavam 
que os gentios não eram dignos de receber a salvação. 
Todavia, entre eles havia alguns ousados, que a Bíblia não 
revela os nomes, mas que passaram a pregar também aos 



Samuel Balbino 
 

99 
 

gentios (Atos 11.20) e assim muitos gregos confessaram a 
JESUS com SENHOR. Instituiu-se, então, uma Igreja fora 
de Jerusalém, uma Igreja composta de judeus e de gentios. 
Os judeus, logicamente, eram os portadores da palavra e 
os mestres da Igreja. É muito comum aos que fazem 
missões transculturais repassarem (às vezes sem a 
intenção) hábitos de sua cultura própria para a nação ou 
povo que está sendo evangelizado. A maior prova disso 
somos nós brasileiros que fomos evangelizados por 
americanos e herdamos muito de sua cultura, tanto na 
liturgia como na vida secular. Assistir a um culto no Brasil 
ou na América não é muito diferente, mas se formos até a 
África ficaremos surpresos com o modo como eles 
conduzem o culto. Certa vez ouvi um pastor brasileiro 
dizer que se escandalizou a primeira vez que foi a África e 
participou de uma reunião da Igreja local. Ele contou que 
se sentiu desconfortável ao ver os irmãos seminus, 
inclusive mulheres, e que não se envergonhavam diante 
dele ali todo engravatado. O pastor relata que eles 
dançavam, pulavam e cantavam em alta voz batendo 
tambores e atabaques, o que aqui no Brasil é o mais 
próximo de um terreiro de umbanda. Depois ele entendeu 
que era a cultura deles, era natural fazerem aquilo, 
portanto não estavam pecando. Se hoje nós nos 
esbarramos com culturas diferentes, imagine naquele 
tempo onde os judeus tinham uma lista de regras a serem 
seguidas, e mesmo depois da conversão muitos ainda 
preservavam os costumes próprios da cultura. O jejum 
havia se tornado parte da “consagração” dos judeus, mas 
veja bem, dos judeus. Havia somente uma prescrição de 
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jejum na Lei, porém alguns deles, especialmente os 
fariseus, passaram a jejuar duas vezes por semana (Lucas 
18.11,12). Deus não pediu esse jejum, foram eles que 
tomaram essa iniciativa e que aos poucos se incorporou 
como uma tradição. É bem verdade que muitos dos 
discípulos do SENHOR continuaram a praticar esse tipo 
de jejum (que não tem um significado muito claro para 
nós), também muitos dos fariseus se converteram (Atos 
15.5) e ainda guardavam essa tradição bem como toda a 
Lei. Então, não é de se espantar que muitos em Antioquia 
(inclusive o próprio Paulo) ainda jejuassem conforme essa 
tradição. O texto diz que “os profetas e mestres da Igreja” 
é que jejuaram, não há razão para crermos que os 
membros gentios estavam incluídos nesse jejum (ainda 
que não seja improvável que alguns gentios tenham 
absolvido esse costume dos irmãos judeus em Antioquia 
por ser muito comum, como já disse, a transmissão de 
hábitos culturais por parte de quem faz missões). Mas 
ainda sim não é seguro afirmar que os gentios estavam 
jejuando aqui.  

Encontramos outra referência ao jejum nesse mesmo 
contexto, agora quando Paulo e Barnabé voltam da 
viagem missionária. Após o evento de Atos 13.1-3, onde 
os mestres e profetas da Igreja (que eram logicamente 
judeus e jejuaram por costume próprio), receberam uma 
direção do Espírito Santo. Eles enviaram a Paulo e 
Barnabé para uma obra missionária. Na viajem, Paulo e 
Barnabé, passram por diversas cidades como Antioquia 
(essa é outra Antioquia e não a capital da Síria onde já 
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estava estabelecida a Igreja e de onde eles haviam 
partido), Icônio e Listra. Quando resolveram voltar para a 
“sede” da Igreja, regressaram por cada uma das cidades 
onde haviam pregado e formado discípulos, tanto judeus 
como gentios. Ao fazerem isso, em cada cidade eles 
escolheram líderes locais, ou seja, ordenaram presbíteros 
dentre eles próprios para administrarem a Igreja. O texto 
diz o seguinte:  

“E, promovendo-lhes, em cada Igreja, a eleição de 
presbíteros, depois de orar com jejuns, os 
encomendaram ao SENHOR em quem haviam 
crido” (Atos 14.23).  

Vemos aqui a mesma situação do versículo visto 
anteriormente. Quem escolheu os presbíteros foram Paulo 
e sua equipe, como também foram eles que jejuaram; os 
pronomes “os” e “lhes” apontam para a comitiva 
missionária composta por Paulo, Barnabé e seus 
companheiros, foram ELES que “lhes” promoveram a 
eleição e “os” encomendaram ao SENHOR e 
evidentemente jejuaram.  

Entretanto, estava para acontecer algo ainda mais decisivo 
na Igreja. Chegaram à Antioquia alguns indivíduos 
(judaizantes3) dizendo aos irmãos que era necessário 
praticar a circuncisão para poder ser salvo. Ora, a prática 
da circuncisão iria acarretar em toda a guarda da Lei. O 
que me parece é que esses indivíduos achavam que os 

                                                             
3 Judaizantes: Judeus que se convertiam, mas que continuavam praticando toda a lei e 
queriam que os gentios também a praticassem. 
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gentios que se converteram não eram discípulos 
autênticos como os demais, porque não eram judeus, e 
queriam primeiro transformá-los em judeus prosélitos 
para se adequarem ao “padrão” que eles mesmos 
imaginaram. Essa situação foi necessária para que se 
atentasse a uma questão muito importante, se os gentios 
que se convertiam necessitavam guardar toda a Lei ou 
continuar como antes, porque ninguém tinha pensado 
sobre isso ainda. Para os irmãos judeus a Lei continuava 
sendo determinante, mesmo porque não haviam recebido 
um entendimento completo de toda a obra de Cristo e o 
que ele consumou com sua morte na cruz, isso só veio 
posteriormente através de Paulo e as revelações que ele 
recebeu do próprio JESUS, mas esse conflito foi o pontapé 
inicial.  

Em Atos 15 diz que houve uma contenda entre Paulo e 
Barnabé e esses judaizantes, daí então foi marcada uma 
reunião em Jerusalém para discutir o assunto com o 
conselho dos apóstolos. Durante a reunião, Paulo e sua 
equipe contaram sobre as conversões, os milagres e os 
livramentos que eles experimentaram na viagem, porém 
quando os fariseus que tinham se convertido ouviram 
falar em conversão de gentios, logo se exasperaram:  

“Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos 
fariseus que haviam crido, dizendo: É necessário 
circuncidá-los e determinar-lhes que observem a 
Lei de Moisés” (Atos 15.5). 

Através desses eventos podemos concluir que os 
apóstolos não tinham intenção de repassar seus costumes 
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e tradições ao povo gentio (o que até poderia acontecer 
involuntariamente), por isso eu advogo a idéia de que as 
passagens onde nós vemos esses jejuns sendo praticados 
não se referem propriamente a membresia gentílica recém 
convertida, mas ao corpo ministerial composto dos irmãos 
judeus que ainda preservavam suas tradições. A tentativa 
de impor as práticas judaicas aos gentios ocorreu quando 
alguns irmãos da linha judaizante ouviram das conversões 
em Antioquia, Icônio e Listra e foram até lá para 
importunar os gentios. Para o concílio de Jerusalém a 
questão foi resolvida de maneira bem prática e sábia. 
Pedro reconheceu que eles [os judeus] não deveriam 
tentar a Deus “pondo sobre a cerviz dos discípulos 
(gentios) um jugo que nem nossos pais puderam 
suportar...” (At 15.10). Note que ele se referiu a Lei como 
jugo. Depois ele afirmou:  

“Mas cremos que fomos salvos pela graça do 
SENHOR JESUS, como também aqueles (os 
gentios) o foram” (Atos 15.11).  

Após isso, Tiago, o irmão segundo a carne de JESUS, deu 
o seguinte parecer:  

“Pelo que, julgo eu, não devemos perturbar 
aqueles que, dentre os gentios, se convertem 
Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das 
contaminações dos ídolos, bem como das 
relações sexuais ilícitas, da carne de animais 
sufocados e do sangue” (Atos 15.20,21).  
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A idéia de Tiago é a convivência amigável entre discípulos 
judeus e gentios. Pelo bem da comunhão os gentios 
deveriam abrir mão de certos costumes culturais e 
dietéticos (por exemplo, o uso do sangue na alimentação) 
que são definitivos para a maioria dos irmãos judeus, e 
obedecer ao padrão essencial de pureza sexual e 
espiritual, que é o total banimento de ídolos. Para Tiago 
seria impossível um perfeito desenvolvimento da unidade 
da Igreja, principalmente nas missões aos gentios, se estes 
fossem totalmente indiferentes a tais costumes e hábitos 
judeus, uma vez que em todas as cidades havia sinagogas 
onde a Lei era ensinada (Atos 15.21), o conflito com judeus 
recém convertidos seria constante. 

Depois dessa reunião o jejum não é mais mencionado 
diante de gentios como em Atos 13 e 14, isso porque 
nenhum encargo ou costume judaico foi imposto aos 
gentios senão esses citados por Tiago. As únicas coisas 
que os gentios deveriam se preocupar em respeitar em 
termos de ordenanças são essas, veja que ele não citou 
jejum, guarda de sábado, o não comer carne suína, porque 
seria exigir muito dos recém chegados gentios, seria 
perturbá-los (palavras do próprio Tiago) com um jugo que 
nem eles mesmos, os judeus, davam conta, segundo 
Pedro. A intenção dos fariseus era de que os gentios 
observassem não só a circuncisão como também toda Lei e 
isso significa que até as tradições particulares deles, como 
o jejum, deveriam se incorporar aos costumes dos cristãos 
convertidos dentre o paganismo. Além do jejum prescrito 
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na Torah4, ainda iríamos acabar praticando o costume 
próprio deles de jejuar (sem nenhum motivo aparente de 
luto), essa idéia de imposição é contrária ao Evangelho. 

Podemos resumir dizendo que até a reunião em Jerusalém 
não havia qualquer relutância ou oposição a que os 
gentios participassem dos costumes e hábitos judeus, por 
essa razão vemos os discípulos jejuando diante dos 
gentios, mas nem por isso podemos pensar que, de 
alguma maneira, era imposto aos gentios jejuarem com 
eles (ainda que os gentios possam ter acolhido a esse 
hábito por uma questão de auto-submissão). Todavia, 
após o concílio, ficou bem claro que nenhuma imposição 
deve ser exigida dos gentios senão aquelas que, de comum 
acordo, foram decididas pelos apóstolos:  

“Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não 
vos impor maior cargo além destas coisas 
essenciais: que vos abstenhais das coisas 
sacrificadas a ídolos, bem como do sangue da 
carne de animais sufocados e das relações 
sexuais ilícitas; destas coisas fareis bem se vos 
guardardes. Saúde” (Atos 15.28,29).  

Não existe prescrição feita por JESUS ou qualquer 
apóstolo acerca de jejum, o que já deveria ter sido 
compreendido por toda a cristandade. Era para se ter o 
entendimento que essa prática não é essencial à vida 
cristã.  

                                                             
4 Torah: Significa “A Lei”. A Bíblia hebraica e divida em três porções: A lei (Torah), os 
profetas (Neviim) e os escritos, que são os livros históricos e poéticos 
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Vejam que coisa interessante, ainda no seu ministério 
terreno, essa questão foi interrogada a JESUS:  

“Disseram-lhe eles: Os discípulos de João e bem 
assim os dos fariseus frequentemente jejuam e 
fazem orações, entretanto os teus, comem e 
bebem. JESUS, porém, lhes disse: Podeis fazer 
jejuar os convidados para o casamento enquanto 
está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em 
que lhes será tirado o noivo; naqueles dias, sim, 
jejuarão. Também lhes propôs uma parábola: 
Ninguém tira um pedaço de veste nova e põe em 
veste velha; pois rasgará a nova, e o remendo da 
nova não se ajustará à velha. E ninguém põe 
vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo 
romperá os odres; entornar-se-á o vinho, e os 
odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo 
deve ser posto em odres novos. E ninguém tendo 
bebido o vinho velho, prefere o novo; porque diz: 
O velho é excelente” (Lc 5.33-39). 

JESUS deixou bem claro que ele não veio exigir jejum de 
ninguém. Em primeiro lugar, ao responder aos que lhe 
fizeram a pergunta, JESUS considerou o jejum no seu 
sentido completo, para ele não poderia significar outra 
coisa senão luto. A metáfora do casamento aplicada a ele e 
aos discípulos não deixa dúvidas de que JESUS via o 
jejum sob a ótica prescrita na Lei e ainda que alguns, por 
exemplo, os fariseus quisessem jejuar mais vezes e com 
outros propósitos, não poderiam fugir do real sentido da 
prática do jejum, que é o de demonstrar tristeza e 
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angústia. Enquanto o noivo estava com os convidados da 
festa estes não precisavam jejuar, isto é, não precisavam 
ficar tristes; porém quando fosse retirado o noivo aí sim 
teriam motivo para se entristecerem. O ponto alto dessa 
passagem é o momento no qual o SENHOR revela que ele 
não veio dar continuidade ao que já existia, mas trazer 
algo novo, ele deu a primeira idéia concernente à Sua morte 
(vs. 33-35), seguindo-se à mesma duas afirmações parabólicas a 
fim de mostrar que Ele não estava remendando o velho sistema 
legal, mas, sim, introduzindo uma ordem inteiramente nova (vs. 
36-39)5. Os velhos rudimentos da lei, tais como suas 
ordenanças e tradições, são totalmente inadequados para 
a nova dispensação que ele veio trazer, seria querer 
remendar veste nova em veste velha, não são compatíveis. 
Se ele usou essa parábola para responder a uma pergunta 
sobre jejum é porque ele o considera como parte do velho 
odre que não poder comportar o vinho novo. Entretanto, 
se alguns ainda conservassem a prática é porque 
preferiam o vinho velho. Acontece muito hoje, a gente 
ensina, mostra na Bíblia, Deus fala, exorta, mas alguns 
insistem em permanecer no vinho velho, preferem 
continuar com os sacrifícios e com os esforços humanos.  

O que podemos dizer sobre o fato de encontrarmos 
referências dos discípulos jejuando em Atos? Podemos 
afirmar que eles praticaram o jejum como tradição própria 
e não mais aquele que era prescrito na Lei. Ainda sim o 

                                                             
5 Prof. F. Davidson, MA, D.D. – O Novo Comentário da Bíblia – Editora Vida Nova - 
c1953, 1954 de Inter-Varsity Press (Londres, Inglaterra) Titulo do original: The New 
Bible Commentary. 
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fato de eles terem jejuado não implica em uma prescrição 
a toda Igreja quando temos as palavras do próprio JESUS 
ensinando quanto à inconveniência e ineficácia dessa 
prática. Contra o que acabei de propor pesa o argumento 
baseado no que ele disse, “Podeis fazer jejuar os 
convidados para o casamento enquanto está com eles o 
noivo?” A alegação hoje é que o noivo não estaria mais 
conosco então precisaríamos jejuar. Mas tal pensamento 
reflete uma pobreza espiritual tão grande que comentá-la 
é um favor que faremos. JESUS se referiu a sua morte 
quando disse isso. Os dias nos quais o noivo esteve 
ausente foram, justamente, os dias nos quais ele esteve 
sepultado, esses foram dias de luto e angústia. Os 
apóstolos ficaram escondidos com medo das autoridades 
judaicas e desapontados com seu mestre (porque ainda 
não compreendiam a sua missão). Ao ressuscitar e subir 
aos céus JESUS não deu a entender que deveríamos viver 
tristes porque ele iria embora para sempre e ficaríamos 
desamparados; pelo contrário, ele disse:  

“eis que ESTOU CONVOSCO todos os dias até a 
consumação dos séculos...” (Mateus 28.20).  

Em outras palavras, agora seria bem melhor; porque ao 
invés de estar entre nós de uma maneira limitada como 
homem, ele estaria dentro de nós como Espírito.  

“E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro 
Consolador, a fim de que esteja para sempre 
convosco, o Espírito da verdade, que o mundo 
não pode receber, porque não no vê, nem o 
conhece; vós o conheceis, porque ele habita 
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convosco e estará em vós. Não vos deixareis 
órfãos, voltarei para vós outros” (João 14.16-18). 

JESUS está falando de si mesmo. Esse outro Consolador 
não é outro ser ou outra pessoa, como ensinam os 
trinitarianos. No texto grego original “Outro” tem sentido 
de mesma essência ou mesmo conteúdo, porém em 
diferente apresentação. Por exemplo, se eu tenho em 
minha geladeira vários picolés de morango feitos em 
diferentes fôrmas, e eu vou e consumo um picolé em 
forma de estrela, depois eu vou e pego um outro picolé 
em forma redonda, qual a diferença entre os dois? A 
forma, porque o conteúdo é o mesmo, ambos foram feitos 
do mesmo suco de morango. Usando essa exemplificação 
podemos entender melhor a colocação do pronome 
“outro” nessa passagem. JESUS estava dizendo que ele 
viria em outra forma, de maneira que pudesse estar para 
sempre conosco, porque na forma que ele estava havia um 
tempo limitado para permanecer com os discípulos. Os 
trinitarianos acreditam que ele se referia a uma terceira 
pessoa de uma trindade, mas ao falar sobre esse “outro” 
consolador, ele deixou bem claro, vós o conheceis, porque 
ele habita convosco e estará em vós. JESUS habitava com 
eles, o verbo se fez carne e habitou entre nós (João 1.14); 
mas chegaria o momento onde ele não mais habitaria 
entre nós, porém dentro de nós. Paulo disse:  

“Cristo em vós, a esperança da glória...” 
(Colossenses 1.27).  
“...se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse 
tal não é dele. Se, porém Cristo está em vós, o 
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corpo, na verdade, está morto por causa do 
pecado...” (Romanos 8.9,10).  

O noivo não habita mais entre nós, porque agora ele está 
dentro de nós, então para que ficarmos tristes? Para que 
jejuar, quer por obediência a Lei, quer por tradição 
judaica? Paulo disse,  

“alegrai-vos no SENHOR, outra vez digo, 
alegrai-vos...” (Filipenses 4.4).  

Para encerrar quero comentar as palavras do apóstolo 
Paulo em sua carta aos coríntios:  

“Nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos 
trabalhos, nas vigílias, nos jejuns...” (2ª 
Coríntios 6.5).  

Muitos irmãos tomam esse versículo como prova de que 
Paulo ao expor seus sofrimentos pelo evangelho, estava 
recomendando a prática do jejum. Não podemos ignorar 
que o apóstolo jejuou, por ser judeu e fariseu, ele jejuou 
por muito tempo e até mesmo depois do encontro com o 
SENHOR JESUS ele deve ter jejuado por tradição judaica, 
mas isso não se perpetuou ao longo de sua vida. Paulo 
esteve durante anos em viagens, em contato com gentios, 
os quais não observavam e nem conheciam os costumes 
judaicos. Chegou um momento em que o próprio apóstolo 
não via necessidade de seguir essa prática, ainda mais 
após a reunião em Jerusalém. Podemos ver isso no fato de 
que em nenhuma das suas cartas lemos alguma prescrição 
quanto ao jejum. Se Paulo realmente achasse que o jejum é 
importante para o crescimento cristão, por que nunca ele 
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recomendou? No texto em questão não há nada sobre o 
jejum prescrito na Lei ou na tradição farisaica, Paulo está 
falando das muitas vezes que ele não pode se alimentar 
por motivo de trabalho. Veja que logo após ele dizer que 
enfrentou vigílias ele fala de jejum; essas vigílias são 
também mal compreendidas como se fossem reuniões 
pela madrugada onde se busca o Espírito Santo e se 
reveste de fogo e poder e milagres. Não é nada disso, o 
apóstolo, muitas vezes, teve que trabalhar até tarde e sem 
poder se alimentar. Lembre-se que eram tempos difíceis 
aqueles, hoje as coisas são bem diferentes, o trabalhador 
tem direitos assegurados na justiça, mas naquele tempo 
ninguém se preocupava com isso; principalmente para 
trabalhos informais. A sequência é bem clara: trabalhos – 
vigílias – jejuns. Essas três coisas estão ligadas nessa 
passagem.  

Quando não aceitamos mais a prática do jejum em nossos 
dias, estamos nos embasando em princípios bíblicos. O 
povo de Deus não tem estado atento à Bíblia. Por 
exemplo, se fôssemos fazer uma pesquisa no meio do 
povo evangélico com a seguinte pergunta: Para que serve 
o jejum? As respostas que mais teríamos seriam essas: 1ª 
Para santificar; 2ª Para vencer ou amarrar o diabo; 3ª Para 
Deus abrir as portas. Dessas três eu acredito que a 
primeira é consenso em 99,9% dos crentes hoje. Muitas 
vezes eu também fui aconselhado a jejuar por esse motivo. 
Mas vejamos o que a Bíblia diz.  

“Pois esta é a vontade de Deus: a vossa 
santificação, que vos abstenhais da prostituição; 
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que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo 
em santificação e honra, não com desejo de 
lascívia, como os gentios que não conhecem a 
Deus; e que, nesta matéria, ninguém defraude a 
seu irmão; porque o SENHOR, contra todas estas 
coisas, como antes vos avisamos e testificamos, é 
o vingador, porquanto Deus não nos chamou a 
impureza, e sim para a santificação” (1ª 
Tessalonicenses 4.3-7).  

Onde Paulo menciona o jejum? É interessante que em 
todas as recomendações de Paulo à Igreja, em nenhuma 
delas nós vemos o apóstolo prescrever jejum para 
santificação ou para qualquer outra coisa; pelo contrário, 
no texto acima ele diz que a santificação requer abstenção 
da prostituição e a prática da pureza individual, onde não 
se deve violar os princípios de moralidade. Se o jejum é 
tão importante, como advogam alguns, ele deveria ser 
aconselhado pelos mestres da Igreja. Quando Paulo fala 
sobre as virtudes cristãs e de como os eleitos de Deus 
devem viver nesse mundo, ele diz:  

“Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos 
e amados, de entranhas de misericórdia, de 
benignidade, humildade, mansidão, 
longanimidade; Suportando-vos uns aos outros, e 
perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver 
queixa contra outro; assim como Cristo vos 
perdoou, assim fazei vós também. E, sobre tudo 
isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da 
perfeição. E a paz de Deus, para a qual também 
fostes chamados em um corpo, domine em vossos 
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corações; e sede agradecidos. Habite ricamente 
em vós a palavra de Cristo, em toda a sabedoria, 
ensinando-vos e admoestando-vos uns aos 
outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, 
cantando ao Senhor com graça em vosso coração. 
E, quanto fizerdes por palavras ou por obras, 
fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por 
ele graças a Deus Pai” (Colossenses 3.13-17). 

Novamente ele nada diz acerca de jejum. Um pouco mais 
adiante, Paulo continua aconselhando a Igreja e diz: 

“Perseverai em oração, velando nela com ação 
de graças; Orando também juntamente por nós, 
para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim 
de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual 
estou também preso; Para que o manifeste, como 
me convém falar. Andai com sabedoria para com 
os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa 
palavra seja sempre agradável, temperada com 
sal, para que saibais como vos convém responder 
a cada um” (Colossenses 4.2-5).  

Ora, o apóstolo deveria ter pedido que a Igreja jejuasse 
para que Deus lhe abrisse as portas, não é isso que muitos 
fazem hoje? Vejamos mais algumas recomendações.  

“O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e 
apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns 
aos outros com amor fraternal, preferindo-vos 
em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos 
no cuidado; sede fervorosos no espírito, servindo 
ao Senhor; Alegrai-vos na esperança, sede 
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pacientes na tribulação, perseverai na oração; 
Comunicai com os santos nas suas necessidades, 
segui a hospitalidade; Abençoai aos que vos 
perseguem, abençoai, e não amaldiçoeis. Alegrai-
vos com os que se alegram; e chorai com os que 
choram; Sede unânimes entre vós; não 
ambicioneis coisas altas, mas acomodai vos às 
humildes; não sejais sábios em vós mesmos; A 
ninguém torneis mal por mal; procurai as coisas 
honestas, perante todos os homens. Se for 
possível, quanto estiver em vós, tende paz com 
todos os homens. Não vos vingueis a vós 
mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque 
está escrito: Minha é a vingança; eu 
recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu 
inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, 
dá-lhe de beber; porque, fazendo isto, 
amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. 
Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal 
com o bem” (Romanos 12.9-21).  

Mais uma vez nada encontramos sobre jejum. Não há uma 
só passagem bíblica que sirva de evidência quanto à 
prática do jejum como forma de se santificar ou resistir ao 
pecado, isso foram os homens que criaram. Quando JESUS 
ministrou sobre como lidar com a nossa carne e o pecado, 
ele disse “vigiai e orai, para que não entreis em tentação; 
na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca” 
(Mateus 26.41), ele não disse jejuai e orai. E quanto a jejuar 
para amarrar o diabo? O que temos a dizer é o que a Bíblia 
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nos orienta sobre a obra redentora e salvadora de Cristo 
na cruz:  

“E, despojando os principados e potestades, os 
expôs publicamente e deles triunfou em si 
mesmo” (Colossenses 2.15).  

JESUS já amarrou todas as forças de opressão espiritual 
que existiam lá na cruz, agora estamos no seu Reino de 
Amor, não vivemos uma guerra contra demônios, mas 
uma guerra contra nós mesmos (a carne é fraca). 

Temos todas as prescrições necessárias para a vida cristã e 
entre elas não se encontra o jejum. Veja que se alguém 
discordar de qualquer uma das práticas que listarei a 
seguir ou se preferir qualquer uma delas pelo jejum estará 
indo contra a palavra de Deus. E se alguém achar que 
todas elas são incompletas sem o jejum está cometendo 
heresia. 

Oração 

A oração é indispensável para a vida cristã. Sem oração o 
crente não pode se fortalecer e renovar sua confiança em 
Deus. Um dos segredos para vencer e ter vitória é orar, 
apresentar a Deus nossos medos, vontades, inseguranças e 
interceder por nossos irmãos. Se a oração não fosse 
extremamente necessária, Paulo não a teria recomendado:  

“Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na 
tribulação, perseverai na oração” (Romanos 
12.12).  
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“Orando em todo o tempo com toda a oração e 
súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a 
perseverança e súplica por todos os santos” 
(Efésios 6.18).  
“Não estejais inquietos por coisa alguma; antes 
as vossas petições sejam em tudo conhecidas 
diante de Deus pela oração e súplica, com ação 
de graças” (Filipenses 4.6).  
“Perseverai em oração, velando nela com ação de 
graças” (Colossenses 4.2).  
“Orai sem cessar” (1ª Tessalonicenses 5.17). 

Meditação e estudo da Palavra 

É tão fundamental quanto a oração a meditação e o estudo 
da palavra.  É através deles que nós nos inteiramos da 
vontade de Deus, conhecemos nossa posição espiritual em 
Cristo e somos fortificados contra as vontades 
pecaminosas da carne. Podemos dizer que, o que 
realmente nos santifica é a palavra, “santifica-os na 
verdade; a tua palavra é a verdade...” (João 17.17). Isso 
acontece porque quando nos  dedicamos à palavra, a 
nossa mente é inundada pelo conhecimento de Deus e das 
coisas concernentes ao Espírito, e a nossa carne é 
mortificada. Quanto mais cheios das coisas de Deus 
estivermos, menos espaço haverá para as concupiscências 
do pecado. Então, Paulo diz:  

“Habite ricamente em vós a palavra de Cristo” 
(Colossenses 3.16).  
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“Procura apresentar-te a Deus aprovado, como 
obreiro que não tem de que se envergonhar, que 
maneja bem a palavra da verdade” (2ª Timóteo 
2.15). 
 “Digo, porém, andai no Espírito e jamais 
satisfareis à concupiscência da carne” (Gálatas 
5.16).  

Quem tem vida de oração e medita na palavra está 
vivendo segundo e Espírito de Deus, uma vez que está 
buscando as coisas espirituais.  

“Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e 
de que foste inteirado, sabendo de quem o tens 
aprendido, E que desde a tua meninice sabes as 
sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio 
para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. 
Toda a Escritura é divinamente inspirada, e 
proveitosa para ensinar, para redargüir, para 
corrigir, para instruir em justiça; Para que o 
homem de Deus seja perfeito, e perfeitamente 
instruído para toda a boa obra” (2ª Timóteo 3.14-
17).  

Paulo ainda recomenda ao jovem Timóteo:  

“Até a minha chegada, aplica-te a leitura...” (1ª 
Tim 4.13).  

Ele próprio era um homem que estudava a palavra:  
“Quando vieres, traze a capa que deixei em 
Trôade, em casa de Carpo, e os livros, 
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principalmente os pergaminhos” (2ª Timóteo 
4.13).  

Congregar 

Congregar é participar da comunhão dos santos e só faltar 
em caso realmente necessário. A importância que damos a 
isso reflete o quanto Deus é ou não prioridade em nossa 
vida. 

“Não deixemos de congregar, como é costume de 
alguns...” (Hebreus 10.25).  
“E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na 

comunhão, e no partir do pão, e nas orações” 
(Atos 2.42). 

O amor 

A prova mais evidente de que um indivíduo se converteu 
é quando ele começa a exercer o amor. O amor é o 
sentimento mais sublime e reflete a essência de Deus em 
nós. Se o crente não ama incondicionalmente, então ele 
não nasceu de novo, não é nova criatura. De nada adianta 
os sacrifícios, as obras e todos os outros dons se o cristão 
não desenvolveu em seu ser o amor,  

“ainda que eu fala as línguas dos homens e dos 
anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que 
soa ou como o símbalo que retine. Ainda que eu 
tenha o dom de profetizar e conheça todos os 
mistérios e toda a ciência; ainda que eu tenha 
tamanha fé,a ponto de transportar montes, se eu 
não tiver amor nada serei” (1ª Coríntios 13.1,2).  
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As palavras do apóstolo nessa passagem parecem um 
pouco frustrantes para os quem vivem em função de dons 
e manifestações sobrenaturais como a profecia e o dom de 
línguas. Realmente a intenção dele era essa, pois o amor 
está acima de todo dom que possamos receber de Deus, e 
o amor é o dom mais comum a todos nós. O amor a Deus 
e ao próximo é o cumprimento de toda a Lei Moral de 
Deus6. Quem ama perdoa, tolera, se esforça para ser 
melhor, tenta acertar o alvo; em nome do amor o ser 
humano consegue realizar grandes proezas.  

“Purificando as vossas almas pelo Espírito na 
obediência à verdade, para o amor fraternal, não 
fingido; amai-vos ardentemente uns aos outros 
com um coração puro” (1ª Pedro 1.22).  

Essas práticas que eu citei são fundamentais para uma 
vida cristã saudável. Quem discordar de mim e achar que 
o jejum ainda é necessário está dizendo que ler a Bíblia e 
meditar nela não é suficiente, está dizendo que orar não é 
suficiente, está dizendo que congregar não é suficiente e 
também está dizendo que amar não suficiente. Então, 
todas essas coisas, prescritas pelos apóstolos e pelo 
SENHOR, são inúteis. É impossível o cristão praticar 
todas essas coisas e não ter vida santa diante de Deus, pois 
só consegue viver dessa maneira quem através delas 
venceu a natureza terrena e mantém uma comunhão viva 
com Deus. Agora existem muitos que vivem debaixo do 
jejum, da opressão e dos sacrifícios e não têm a mínima 

                                                             
6 Lei Moral: Significa o Decálogo ou os Dez Mandamentos. 
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comunhão, não são pessoas de oração, não entendem 
nada de Bíblia e não amam. Eu conheço várias. Estão nos 
círculos de oração, nas vigílias, nas subidas dos montes, 
pagando o preço que JESUS já pagou por nós.  

Quero deixar o alerta para o povo cristão, cuidado com os 
sacrifícios, não queria invalidar a obra de Cristo na cruz, 
não queria fazer Deus de tolo, pois ele já providenciou o 
sacrifício perfeito: O de seu filho. A nós, que cremos nele, 
resta descanso dessas coisas, resta uma esperança que não 
será frustrada, “para a liberdade Cristo vos libertou” 
(Gálatas 5.1). 

O verdadeiro jejum que Deus requer do seu povo hoje é 
que ele se abstenha de fazer suas próprias vontades, que 
negue o seu egoísmo e ame seu próximo, que ajude o 
necessitado e se compadeça dos que nada têm, tanto 
materialmente quanto espiritualmente. É muito mais fácil 
ficar com fome e dizer que está servindo a Deus do que 
fazer essas coisas. A profecia de Isaías 53.6,7 aponta para o 
tempo presente, nos mostra com o que realmente Deus se 
preocupa, não com a aflição do corpo, mas com um 
coração sincero que cumpre a sua vontade. Se você deseja 
praticar o jejum que agrada ao SENHOR, abstenha-se dos 
seus desejos pecaminosos,  

“Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: 
prostituição, a impureza, a afeição desordenada, 
a vil concupiscência, e a avareza, que é idolatria; 
Pelas quais coisas vêm a ira de Deus sobre os 
filhos da desobediência” (Colossenses 3.5,6).  
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E não se esqueça do seu próximo,  
“se o irmão ou a irmã estiverem nus, e tiverem 
falta de mantimento quotidiano, E algum de vós 
lhes disser: Ide em paz, aquentai-vos, e fartai-
vos; e não lhes derdes as coisas necessárias para 
o corpo, que proveito virá daí?” (Tiago 2.15,16). 

Se assim procedermos, estamos fazendo um jejum que 
realmente agrada a Deus. Quem ama a Deus, faz a sua 
vontade, e quem ama ao seu próximo, faz a ele o que 
gostaria que fosse feito a Si próprio. Sendo assim, de que 
serve o jejum? 
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