Deus endurece a quem quer?
Deus não fica impassível diante de um coração contrito (Sl
51:17; Sl 34:18; Is 57:15), de modo que Ele demonstra
misericórdia aos que O obedecem. Deus ama os que O amam (Dt
30:20; Pv 8:17), pois, guardar o mandamento, é o amor de Deus.

Deus endurece a quem quer?
“Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem
quer.” (Rm 9:18)

Introdução
Como compreender a conclusão do apóstolo Paulo: “Logo, pois,
compadece-se de quem quer e endurece a quem quer”, que teve
por base a passagem do Êxodo, em referência à palavra de Deus,
anunciada a Faraó? (Rm 9:18)
“Porque diz a Escritura a Faraó: Para isto mesmo te
levantei; para em ti mostrar o meu poder e para que o meu
nome seja anunciado em toda a terra.” (Rm 9:17)
Unilateralmente, Deus salva a quem quer e condena a quem quer?
O apóstolo Paulo estava tratando da salvação da humanidade, ao
concluir que Deus endurece a quem quer?
Esse exercício é necessário por causa de ‘como lemos’ as
Escrituras! Certa vez, um doutor da lei questionou Jesus,
acerca do direito à vida eterna e Jesus respondeu:
“E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês?” (Lc
10:26)
Há uma grande diferença entre o que está escrito e como se
interpreta. O doutor da lei sabia o que estava escrito, porém,

ao tentar justificar a si mesmo, demonstrou que desconhecia
quem era o seu próximo. (Lc 10:29).
Como esse doutor da lei poderia ler, compreender e ensinar
acerca da lei, se desconhecia quem era o seu próximo? Como
alcançar a justiça da lei, sem saber quem é o próximo?

A chave
“Com o benigno te mostrarás benigno; e com o homem sincero te
mostrarás sincero; com o puro te mostrarás puro; e com o
perverso te mostrarás indomável.” (Sl 18:25)
O rei Davi, no Salmo 18, demonstra que Deus se mostra
misericordioso com quem é misericordioso. Davi utilizou o
adjetivo [1]( חָסִידchaciyd), para descrever o homem que se
sujeita a Deus como servo, obedecendo aos seus mandamentos e o
verbo [2](חסדchacad), para fazer referência a Deus, que
demonstra misericórdia.
O profeta Davi bem sabia a quem Deus demonstra misericórdia,
assim como o exposto no Deuteronômio:
“E faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam
os meus mandamentos.” (Dt 5:10)
Semelhantemente, com o homem perfeito,[3] Deus se mostra
perfeito[4]. Como é possível ao homem ser perfeito? Ao falar
com Abraão, Deus instruiu o patriarca a andar na Sua presença
para alcançar tal posição:
“SENDO, pois, Abrão da idade de noventa e nove anos,
apareceu o SENHOR a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus TodoPoderoso, anda em minha presença e sê perfeito.” (Gn 17:1;
Dt 18:13).
Abraão tinha consciência de sua perfeição, pois, ele mesmo
declara que andava na presença de Deus. (Gn 24:40).

“Porquanto, Abraão obedeceu à minha voz e guardou o meu
mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas
leis.” (Gn 26:5)
Basta sujeitar-se a Deus, obedecendo ao que Ele já declarou na
Sua palavra, que o homem é perfeito: “Ele te declarou, ó
homem, o que é bom; e que é o que o SENHOR pede de ti, senão
que pratiques a justiça, ames a benignidade e andes,
humildemente, com o teu Deus?” (Mq 6:8)
“Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é
misericordioso.” (Lc 6:36);
“Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai
que está nos céus.” (Mt 5:48);
“Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo
o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu;
vem e segue-me.” (Mt 19:21)
Tiago declara que todos os cristãos tropeçam em muitas coisas,
mas aquele que não tropeça na palavra da verdade é perfeito.
(Tg 3:2)
Deus se evidencia justo, verdadeiro, sem mistura, ou seja,
perfeito, para o homem que anda em sua presença, ou seja, que
é perfeito. Com relação ao puro, Deus, também, se evidencia
puro[5], ou seja, justo, bondoso.
No entanto, Deus se revela impossível[6], indomável, no
sentido de não demonstrar a sua misericórdia, benignidade, ao
homem que não se sujeita a Ele (perverso)[7].
Essa abordagem do Salmista é semelhante ao exposto pelo
apóstolo Paulo:
“Palavra fiel é esta: que, se morrermos com ele, também,
com ele viveremos; Se sofrermos, também, com ele
reinaremos; se o negarmos, também, ele nos negará; Se
formos infiéis, ele permanece fiel; não pode negar-se a si

mesmo.” (2 Tm 2:11)
Deus não fica impassível diante de um coração contrito (Sl
51:17; Sl 34:18; Is 57:15), de modo que Ele demonstra
misericórdia aos que O obedecem. Deus ama os que O amam (Dt
30:20; Pv 8:17), pois, guardar o mandamento, é o amor de Deus.
“Porque este é o amor de Deus: que guardemos os seus
mandamentos; e os seus mandamentos não são pesados.” (1 Jo
5:3).
O apóstolo João, ao dar essa
Deuteronômio 30, verso 11:

declaração,

interpreta

“Porque este mandamento, que hoje te ordeno, não te é
difícil de mais e, tampouco, está longe de ti.” (Dt 30:11)
Dependendo de como o homem se posiciona diante do mandamento
de Deus, há promessa de vida ou, de expectação de morte:
“Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte
e o mal; Porquanto, te ordeno hoje que ames ao SENHOR teu
Deus, que andes nos seus caminhos, e que guardes os seus
mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, para que
vivas, e te multipliques e o SENHOR teu Deus te abençoe na
terra, a qual entras a possuir. Porém, se o teu coração se
desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido para
te inclinares a outros deuses e os servires, Então, eu vos
declaro hoje que, certamente, perecereis; não prolongareis
os dias na terra a que vais, passando o Jordão, para que,
entrando nela, a possuas.” (Dt 30:15-18)
A palavra do evangelho tem essa mesma característica:
“E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para
eles, na verdade, é indício de perdição, mas, para vós, de
salvação e isto, de Deus.” (Fl 1:28)
Isso porque aprouve a Deus salvar os que creem em Sua palavra,
pois, Ele demonstra misericórdia aos que O amam, ou seja, lhe

obedecem, no entanto, Deus, também, se revela zeloso,
inflexível, ante os que não aquiescem à sua palavra:
“Saberás, pois, que o SENHOR teu Deus, ele é Deus, o Deus
fiel, que guarda a aliança e a misericórdia, até mil
gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. E
retribui no rosto a qualquer dos que o odeiam, fazendo-o
perecer; não será tardio ao que o odeia; em seu rosto, lhe
pagará.” (Dt 7:9-10);
“Não te encurvarás a elas, nem as servirás; porque eu, o
SENHOR teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade
dos pais nos filhos, até à terceira e à quarta geração
daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos
que me amam e guardam os meus mandamentos.” (Dt 5:9-10);
“Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a
Deus, pela sua sabedoria, aprouve a Deus salvar os
crentes, pela loucura da pregação.” (1 Co 1:21).
Deus é zeloso, ao retribuir a iniquidade sobre o ímpio e fiel,
ao demonstrar a sua salvação aos que O amam.
Por

causa

dessa

verdade

exarada

na

lei,

o

Salmista,

poeticamente, utilizando-se de paralelismos e figuras, faz uma
descrição profética de como Deus age para com os homens: Ele é
fiel, benigno e justo com os que lhe obedecem, porém, zeloso,
ou seja, indomável, inflexível com aqueles que rejeitam a sua
palavra.
“Com o benigno, te mostrarás benigno; e com o homem
sincero, te mostrarás sincero; Com o puro, te mostrarás
puro; e com o perverso, te mostrarás indomável.” (Sl
18:25).
Daí a máxima:
“Porém, ele disse: Eu farei passar toda a minha bondade
por diante de ti e proclamarei o nome do SENHOR diante de

ti; e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e
me compadecerei de quem eu me compadecer.” (Êx 33:19).
De quem Deus tem misericórdia e se compadece? Do benigno, do
sincero, do puro!
Qualquer pedido do homem, semelhante ao feito por Moisés, que
tente mudar a fidelidade (amor) e o zelo (retribuição) de
Deus, será inócuo (Dt32:32), pois Ele terá misericórdia de
quem lhe apraz, ou seja, dos que O amam e se compadece de quem
lhe apraz, dos que guardam o seu mandamento!

Endurece a quem quer
Todos os versos que analisamos, até agora, demonstram a
natureza de Deus e como Ele age para com os homens:
misericórdia aos que O amam e retribuição aos que O odeiam.
É, através da análise desses textos, que o apóstolo Paulo
chega à conclusão de que Deus se compadece de quem quer, logo,
após, fazer alusão a Faraó:
“Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem
quer.” (Rm 9:18)
Após afirmar que não há injustiça em Deus, apontando para Esaú
e Jacó, o apóstolo cita o que foi dito a Moisés: compadecerme-ei de quem me compadecer (Rm 9:13), porque Deus se
compadeceu de Jacó, que havia adquirido o direito de
primogenitura e rejeitou a Esaú como primogênito, visto ter
desprezado o direito de primogenitura, vendendo-o, por um
prato de lentilhas. (Gn 25:34)
De nada adiantou Esaú correr atrás da caça e querer a bênção,
rogando a José, seu pai, se a benção estava atrelada à
primogenitura e ao primogênito. Deus exerce a sua misericórdia
(Rm 9:16). Em Esaú e Jacó evidencia-se que o propósito de

Deus, segundo a eleição, fica firme, não por causa das obras,
mas pelo que chama.
Deus chamou o primogênito para o seu propósito e a bênção
estava reservada para o primogênito. Embora as obras de Esaú,
ao sair à caça de um animal cevado, tinha o viés de alcançar a
benção, o direito à benção já havia sido decidido quando ele
desprezou a primogenitura por um prato de lentilhas.
“Mas, ao filho da desprezada, reconhecerá por primogênito,
dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver; porquanto,
aquele é o princípio da sua força, o direito da
primogenitura é dele.” (Dt 21:17).
Torna-se evidente o motivo pelo qual a eleição de Deus
repousou sobre Jacó: o direto de primogenitura, porém, muitos
alegam que não há como saber, como Deus elege alguém para o
seu propósito. Esses alegam que o propósito de Deus se dá pela
sua soberania, ou que a mente humana é pequena demais para
compreendê-lo.
“Ora, todos sabem que o amor e a ira de Deus não se
assemelham às paixões humanas; porém, a questão com que
ora nos defrontamos não requer que perguntemos como Deus
ama ou odeia, mas, por que Deus ama ou odeia (…) O amor e
a ira de Deus não estão sujeitos a alterações, conforme
ocorre conosco. Em Deus, ambos são eternos e imutáveis.
Foram fixados muito antes que o “livre-arbítrio” fosse
possível. Vemos nisso, que nem o amor nem a ira de Deus
esperam pela reação humana, mas antecedem à mesma. […] O
que poderia ter feito Deus amar a Jacó ou odiar a Esaú?
Certamente, não por qualquer coisa que eles tivessem
feito, pois a atitude de Deus para com eles foi
estabelecida e declarada, antes mesmo de terem nascido e
não havia muita atuação do “livre-arbítrio” naquela
ocasião!” Martinho Lutero, Nascido Escravo, pág. 81.
A Bíblia apresenta resposta às duas perguntas:

a) como Deus ama e odeia, e;
b) por que Deus ama e odeia.
O amor de Deus se evidencia em conceder o que é de direito ao
homem e o seu ódio, em negar o que não é de direito ao homem.
No caso de Jacó, Deus o amou, porque ele buscou para si o
direito de primogenitura e odiou a Esaú, ou seja, não lhe
concedeu o que não lhe era de direito.
Quando Deus tirou os filhos de Israel do Egito, não o fez por
que eram melhores e mais justos que os povos que habitavam a
terra prometida (Dt 9:4-6), antes, porque Deus os amava, ou
seja, para guardar o juramento que fizera a Abraão, Isaque e
Jacó.
“O SENHOR não tomou prazer em vós, nem vos escolheu,
porque a vossa multidão era mais do que a de todos os
outros povos, pois vós éreis menos, em número, do que
eles; Mas, porque o SENHOR vos amava, e para guardar o
juramento que fizera a vossos pais, o SENHOR vos tirou com
mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de
Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o SENHOR teu Deus,
ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a
misericórdia até mil gerações aos que o amam e guardam os
seus mandamentos. E retribui no rosto qualquer dos que o
odeiam, fazendo-o perecer; não será tardio ao que o odeia;
em seu rosto lho pagará.” (Dt 7:7-10)
O termo ‘amor’ denota ‘honra’, não sentimento, de modo que
Deus ama o que O honra e odeia aos que O desprezam.
“Portanto, diz o SENHOR Deus de Israel: Na verdade, tinha
falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam
diante de mim, perpetuamente; porém, agora, diz o SENHOR:
Longe de mim tal coisa, porque, aos que me honram
honrarei, porém, aos que me desprezam, serão desprezados.“
(1 Sm 2:30)

No caso de Esaú e de Jacó, pelo amor de Deus, já estava
estabelecido para quem seria a bênção, antes mesmo que as
crianças tivessem nascido ou, feito bem ou, mal: a bênção era
para o primogênito. Esaú, de livre-vontade, desprezou o
direito e Jacó, de livre vontade, buscou o direito para si, de
modo que o amor de Deus não está atrelado ao arbítrio do
homem, mas à sua palavra, que estabeleceu o direito do
primogênito.
Deus se compadeceu de Jacó, porque ele buscou para si o direto
de primogênito e Deus, sendo zeloso, não deu o que não era de
direito a Esaú, rejeitando-o, por não ser o primogênito. A
bênção da primogenitura não se dá por misericórdia, mas, por
eleição, pois, na eleição, o propósito de Deus fica firme, não
por causa das obras, mas pelo que chama.
O apóstolo cita as Escrituras, especificamente, com relação ao
que foi dito a Faraó:
“Para isto mesmo te levantei; para em ti mostrar o meu
poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a
terra.” (Rm 9:17).
Ora, faraó[8] foi levantado para Deus mostrar o Seu poder e o
seu Nome ser anunciado sobre a face da terra. O propósito de
Deus era anunciar o seu nome e declarar o seu poder e escolheu
um dos reis do Egito para isso. Como o propósito de Deus é
firme e imutável, não importava o posicionamento de Faraó:
Deus anunciaria o seu nome e declararia o seu poder.
Deus não elegeu uma pessoa especifica, mas, um faraó, ou seja,
o escolhido poderia ser qualquer rei do Egito. É significativo
o fato de a Bíblia não trazer o nome do faraó à época do
êxodo, o que demonstra que Deus não elegeu uma pessoa, mas, um
rei.
Isso não significa que Deus havia rejeitado faraó, ao levantálo. Pelo contrário, se faraó se inclinasse em terra e
reconhecesse que Deus é Deus, deixando o povo ir, o poder de

Deus seria revelado e anunciado o seu nome em toda a terra. Do
mesmo modo, como o propósito é firme, quando faraó não
aquiesceu à ordem de Deus, Deus mostrou o seu poder e anunciou
o seu nome sobre a face da terra, arrancando o povo com mão
forte.
O que o apóstolo Paulo evidencia, ao citar a Faraó, não é a
pessoa do rei do Egito, mas, a eleição de Deus, que é firme,
por causa do propósito de Deus. Faraó, deixando ou não o povo
ir, o propósito de Deus se efetivaria. Observe que o que está
em análise não é o coração de Faraó, mas, o fato de Deus se
compadecer de quem lhe apraz.
A longanimidade de Deus vem expressa em sua palavra, de modo
que falou a faraó por dez vezes, sendo Deus longânime, como o
foi nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. A mesma
água do mar vermelho que se abriu para os filhos de Israel,
significando salvação, fechou-se sobre Faraó, significando,
perdição, assim como nos dias de Noé, em que o mundo inteiro
pereceu pela água e somente oito almas se salvaram pela água.
“…quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé,
enquanto se preparava a arca; na qual poucas (isto é,
oito) almas se salvaram pela água; Que, também, como uma
verdadeira figura, agora vos salva, o batismo, não do
despojamento da imundícia da carne, mas, da indagação de
uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de
Jesus Cristo.” (1 Pe 3:20-21).
Quando o apóstolo Paulo conclui, com base na palavra dita a
faraó, que Deus se compadece de quem quer, evidencia que Deus
exerce misericórdia àqueles que Lhe obedecem. O verso trata de
como Deus se porta, não do homem.
“Logo, pois, Ele se compadece de quem quer…” (Rm 9:18)
Deus se compadece dos que O obedecem, ou seja, dos que O amam
e para Deus exercer a sua misericórdia, Ele não faz acepção de
pessoas.

Mas, com relação ao propósito de Deus, opera a eleição, pois o
propósito de Deus permanece firme, independentemente, das
pessoas envolvidas. Não importava se Esaú ou, Jacó, seriam
abençoados, mas, sim, o propósito de Deus, segundo a eleição,
que estabeleceu a primogenitura, como critério para conceder a
bênção, tendo em vista a linhagem do descendente prometido a
Abraão.
Semelhantemente, não importava quem era o faraó à época ou, se
ele iria obedecer ou, não, o propósito pelo qual o faraó foi
levantado, foi levado a efeito: Deus anunciou o seu nome ao
mundo e mostrou o poder de Deus.
Isso significa que Deus ‘endureceu’[9] a faraó?
“Logo, pois Ele se compadece de quem quer e endurece a
quem quer.” (Rm 9:18).
Definitivamente

não!

Deus

não

agiu

sobre

a

vontade,

influenciando a decisão de faraó, de modo a torná-lo
recalcitrante. O verso não aponta uma pessoa que era o faraó,
à época, e nem para os homens, mas, sim, para Deus,
descrevendo-O como zeloso (indomável, impossível), quando o
homem é perverso, desobediente.
Do mesmo modo que Deus é compassivo com quem quer, Deus é
indomável com quem quer:
“ἄρα
οὖνὃνθέλειἐλεεῖὃνδὲθέλεισκληρύνει”
Westcott/HortwithDiacritics.
“Assim, pois (de) quem (ele) quer tem misericórdia, (a)
quem [2] mas[1] quer endurece”. Novo Testamento
Interlinear Grego-Português (SBB).
Os termos gregos ἐλεεῖ e σκληρύνει estão na terceira pessoa do
singular, do tempo presente, modo indicativo e voz ativa. Os
verbos na frase não contém outro sujeito além de Deus. É Deus
que tem misericórdia de quem quer, e é Ele que é inflexível,

ou seja, zeloso, com quem quer.
Através da língua grega, o apóstolo Paulo reproduz uma
premissa imortalizada no Livro do Êxodo, através de um
paralelismo, que, em essência, é a repetição de uma ideia,
recurso essencial às poesias hebraicas. Fazendo uma releitura
do exposto no Êxodo a Moisés, Deus evidencia a verdade da sua
misericórdia, através de um paralelismo sinômico:
“Porém, ele disse: Eu farei passar toda a minha bondade
por diante de ti e proclamarei o nome do SENHOR diante de
ti; e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e
me compadecerei de quem eu me compadecer.” (Êx 33:19)
Se Deus tem misericórdia de quem lhe apraz, segue-se que Ele
não se compadece de quem não lhe apraz, ou seja, Deus se
endurece. Deus é fiel, ao ter misericórdia dos que O amam e
guardam o seu mandamento (Dt 7:9-10) e Deus é zeloso,
inflexível, se endurece, com aqueles que O odeiam (Dt 5:9-10).
Essa ideia vem sendo desenvolvida nos versos 15 e 16, do
capítulo 9 de Romanos e conclui-se no verso 18:
“Pois diz a Moisés: Compadecer-me-ei de quem me compadecer
e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim,
pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas
de Deus, que se compadece (…) Logo, pois, compadece-se de
quem quer e endurece quem quer.” (Rm 9:15-16 e 18).
Em relação a Esaú e Jacó, Deus amou Jacó e odiou a Esaú. O
termo ‘amor’ foi empregado no sentido de compadecer e o termo
‘ódio’, no sentido de endurecer, ou seja, com o perverso Deus
se mostra indomável, duro, inflexível, o que se deu com Faraó.
“Eu vos tenho amado, diz o SENHOR. Mas vós dizeis: Em que
nos tem amado? Não era Esaú irmão de Jacó? disse o SENHOR;
todavia amei a Jacó e odiei a Esaú; fiz dos seus montes
uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto.”
(Ml 1:2-3)

Devemos considerar que Faraó se mostrou perverso ante a
palavra de Deus, ou seja, endureceu[10] o seu coração. A
Bíblia demonstra que “o coração de Faraó se endureceu.”
(Êx.7:13-14 e Êx 8:19) e que Faraó “continuou de coração
endurecido” (Êx 8:15). Quando Faraó se propunha a deixar o
povo ir, Deus desviava a praga, mas, quando ele se endurecia,
novamente, Deus enviava nova praga.
“E Faraó chamou a Moisés e a Arão e disse: Rogai ao
SENHOR, que tire as rãs de mim e do meu povo; depois,
deixarei ir o povo, para que sacrifiquem ao SENHOR (…)
Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração
endurecido e não os ouviu, como o Senhor tinha dito.” (Êx
8:8 e 15)
O termo hebraico ( קשהqashah), traduzido por ‘endurecer’, em
Êxodo 7, verso 3, não diz de uma ação sobrenatural de Deus,
influenciando as decisões de Faraó, antes, a palavra que foi
dita a Faraó: ‘Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma
festa no deserto” (Êx 5:1), fez de Faraó um obstinado.
Ao dar ordem a Faraó, por intermédio de um mensageiro: ‘Deixa
ir o meu povo…’, Deus endureceu o coração de Faraó e como
Faraó não aquiesceu, Deus se mostrou zeloso, indomável,
impossível.
Antes da palavra de Deus, o coração de Faraó não tinha
disposição alguma, em relação a deixar ou, não, o povo de
Israel ir a qualquer lugar que seja, mas quando ouviu que era
necessário deixar ir o povo que pertencia a Deus, Faraó se
endureceu pela proposta.
Onde está o espírito de Deus, ai há liberdade! (2 Co 3:17)
Para o propósito que Faraó foi levantado, não era necessário
Deus endurecer o coração de Faraó, pois o propósito de Deus
seria levado a efeito se Faraó obedecesse, ou não. Desse modo,
se Deus ‘endureceu’ o coração de Faraó para ser glorificado,
de certo seria melhor ‘amolecer’ o coração de Faraó, pois

assim também seria glorificado.
Mas, Deus não faz nenhuma ou, nem outra coisa, antes, dá
liberdade ao homem e, por isso, Deus é longânime e espera que
Israel se converta, quando o véu será tirado (2 Co 3:16). Deus
apresenta ao homem a sua palavra e Deus agirá conforme a
resposta que o homem der a ela.
Muitos, por não compreenderem a eleição de faraó, para
explicá-la, se focam na ideia de que faraó não é uma pessoa
boa e nem temente a Deus; que a sociedade egípcia era
comandada por faraós que se achavam deuses, que escravizaram
os filhos de Israel, que foram responsáveis por inúmeras
mortes de criancinhas, etc.
“A minha resposta é que, à parte da graça da eleição, Deus
trata com os homens em consonância com a natureza deles.
Visto que a natureza deles é maligna e pervertida, quando
Deus os impulsiona para que entrem em ação, seus atos são
malignos e pervertidos.” Martinho Lutero, Nascido Escravo,
pág. 73.
“Deus não cria uma nova maldade no coração dos homens.
Antes, Ele se utiliza do mal que já se encontra no coração
deles, visando aos seus próprios, bons e sábios
desígnios.” Martinho Lutero, Nascido Escravo, pág. 74.
Deus não trata o homem em consonância com a índole ou moral,
antes trata com os homens, através do estabelecido na sua
palavra. A palavra de Deus é a medida e a ferramenta de Deus,
de modo que Ele zela da sua palavra para cumpri-la. (Jr 1:12)
É um equívoco achar que Deus utiliza o mal que há no coração
do homem, para levar a efeito o Seu propósito.
Ora, a eleição de Deus é firme e não tem em vista se a pessoa
fez bem ou mal, mas tem em vista a glória de Deus. O mesmo
critério utilizado na eleição de Esaú e Jacó, quando Raquel
concebeu de Isaque, sendo que as criancinhas nem tinham
nascido e nem feito bem ou, mal, é o mesmo critério

estabelecido sobre faraó, portanto, não tem em vista se ele
era bom ou mal, ou se fez algum bem ou muitos males.
Pelo fato de desconhecerem que Deus tem misericórdia daqueles
que O obedecem, ao lerem em Romanos 9, verso 18, que Deus “tem
misericórdia de quem ele quer e endurece a quem ele quer”,
muitos argumentam que faraó não tinha desculpa e era
responsável por seu próprio pecado, quando Deus o ‘endureceu’.
Pelo fato de não compreenderem que Deus se apraz em exercer
misericórdia aos que O amam, e que Deus disse que ‘tem
misericórdia de quem quer’, para evidenciarem a Moisés o que
já havia sido apregoado, anteriormente (Êx 33:19), compare-se
com (Êx 20:6), em que não conseguem aceitar o que foi dito,
acerca de faraó.
“Por que Deus não altera a vontade perversa de pessoas
como Faraó? Essa questão toca na vontade secreta de Deus,
cujos caminhos são inescrutáveis. (Rm 11:33) Se alguém,
que é orientado por sua razão humana, fica ofendido por
causa disso, que assim seja. As queixas nada mudarão e os
eleitos de Deus permanecerão inabaláveis. Poderíamos,
também, perguntar por que Deus deixou que Adão caísse! Não
devemos tentar estabelecer regras para Deus. Aquilo que
Deus faz, não é correto porque o aprovamos, mas porque
Deus assim o desejou”. Idem.
Por que Deus deixou que Adão caísse? Resposta: – Porque Deus o
orientou e lhe deu plena liberdade! Foi uma escolha deliberada
de Adão, por ser livre. E, por que Deus não altera a vontade
(perversa ou não) das pessoas? Por que os dons de Deus são
irrevogáveis! Como Deus lida com a liberdade do homem não é
segredo, ou, algo que as suas criaturas não possam
compreender.
Com relação a Deus, o homem sempre é livre, sendo servo de
Deus ou, não! Isso não significa que o homem não esteja livre
de um senhor, pois, os que não estão sujeitos a Deus, estão

sujeitos ao pecado.
A abordagem do capítulo 9 de Romanos, não tem em vista a
salvação ou, a condenação do homem, mas, sim, a demonstração
de que palavra de Deus não havia falhado (Rm 9:6). Agostinho,
Lutero, Calvino, e muitos outros, com base em Romanos 9,
debatem, acerca da salvação e da condenação, porém, o apóstolo
Paulo estava demonstrando que, apesar de haverem muitas
pessoas pertencentes a Israel, de fato elas não eram
israelitas.
O fato de serem descendentes de Abraão não significava que
eram filhos de Abraão (Rm 9:7), pois, em Isaque a descendência
de Abraão AINDA seria chamada. Mas, se os filhos de Isaque
fossem descendência de Abraão, não seria necessária a palavra
de Deus a Rebeca: ‘o maior servirá o menor’, o que significa
que Jacó e Esaú ainda não eram a descendência de Abraão,
antes, que em Jacó seria chamada a descendência de Abraão
(Rm9:12).
“Porém, Deus disse a Abraão: Não te pareça mal aos teus
olhos acerca do moço e acerca da tua serva; em tudo o que
Sara te diz, ouve a sua voz; porque, em Isaque será
chamada a tua descendência.” (Gn21:12)
Há uma grande diferença, entre interpretar que Isaque era a
descendência de Abraão e, assim, todos os seus filhos seriam
bem-aventurados, entre interpretar que,
descendência de Abraão seria chamada.

em

Isaque

a

“Nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos;
mas: Em Isaque será chamada a tua descendência.” (Rm 9:7)
O apóstolo Paulo não estava dizendo que Deus, unilateralmente,
salva quem quer e condena quem quer, por ser soberano, antes,
que a palavra de Deus, com relação à descendência prometida a
Abraão, não havia falhado. Deus prometeu um descendente a
Abraão, que viria por Isaque, o Cristo, e cumpriu a sua
palavra a Abraão, quando disse: ‘Por esse tempo virei e Sara

terá um filho’. (Rm 9:9)
Mas, de Isaque nasceram dois filhos: Esaú e Jacó e, de ambos,
não seria chamada a descendência de Abraão, pelo que foi dito
a Rebeca: ‘o maior servirá o menor’, pois havia dois povos no
ventre de Rebeca. Neste caso, Deus elegeu a casa de Jacó e
rejeitou a casa de Esaú, para chamar a descendência prometida
a Abraão.
E qual o critério que Deus utilizou para escolher entre Esaú e
Jacó? O direito de primogenitura, estabelecido conforme a sua
soberania. Conclui-se que não há injustiça da parte de Deus
(Rm 9:14) e que a palavra de Deus não havia falhado (Rm 9:6).
Há injustiça da parte de Deus, por ter amado a Jacó e
aborrecido Esaú? De modo nenhum! Primeiro, Deus deu o que era
de direito a Jacó, e, segundo, Deus manteve a sua palavra dada
a Abraão, acerca do descendente!
Em momento algum, no capítulo 9 da carta aos Romanos, o
apóstolo Paulo tratou de salvação ou, de perdição, antes
destacou: a) como veio ao mundo o Salvador e; b) como Deus
cumpriu a palavra anunciada a Abraão, acerca da descendência,
que seria chamada em Isaque e que passou por Jacó.
A palavra de Deus não falhou para com Israel, visto que, no
tempo presente, há um remanescente, mas segundo a eleição da
graça:
“Assim, pois, também, agora, neste tempo, ficou um
remanescente, segundo a eleição da graça” (Rm 11:5)
“Também, Isaías clama acerca de Israel: Ainda que o número
dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o
remanescente é que será salvo. Porque ele completará a
obra e abreviá-la-á em justiça; porque o Senhor fará breve
a obra sobre a terra.” (Rm 9:27 -28).
Deus salva o homem por intermédio da mensagem do evangelho

(loucura da pregação, fé), e não através da eleição,
predestinação ou presciência. Os que creem (crentes) na
mensagem do evangelho (loucura da pregação) são salvos, pois o
evangelho é o poder de Deus para salvação dos que creem (Rm
1:16).
Correção ortográfica: Pr. Carlos Gasparotto

[1] “02623
( חסידchaciyd) procedente de 2616; DITAT – 698b;
adj 1) fiel, bondoso, piedoso, santo 1a) bondoso 1b) piedoso,
devoto 1c) os fiéis (substantivo)”, Dicionário Bíblico Strong.
[2]  “חסד02616″ (chacaduma) raiz primitiva; DITAT – 698, 699;
v1) ser bom, ser gentil 2a) (Hitpael), mostrar bondade para 2)
ser reprovado, ser envergonhado 1a) (Piel) ser envergonhado,
ser reprovado”, Dicionário Bíblico Strong.
[3] “08549 ( תמיםtamiym) procedente de 8552; DITAT – 2522d;
adj. 1) completo, total, inteiro, são 1a) completo, total,
inteiro 1b) total, são, saudável 1c) completo, integral
(referindo-se ao tempo) 1d) são, saudável, sem defeito,
inocente, íntegro fig. Figuradamente 1e) que está completa ou
inteiramente de acordo com a verdade e os fatos (adj./subst.
neutro)”, Dicionário Bíblico Strong.
[4]“08552 ( תמםtamam) uma raiz primitiva; DITAT – 2522; v. 1)
ser completo, estar terminado, acabar 1a) (Qal), 1a1) estar
terminado, estar completo, 1a1a) completamente, totalmente,
inteiramente (como auxiliar de outro verbo), 1a2) estar
terminado, acabar, cessar, 1a3) estar completo (referindo-se a
número), 1a4) ser consumido, estar exausto, estar esgotado,
1a5) estar terminado, ser consumido, ser destruído, 1a6) ser
íntegro, ser idôneo, ser sem defeito, ser justo (eticamente),
1a7) completar, terminar 1a8) ser atravessado, completamente,
1b) (Nifal) ser consumido, 1c) (Hifil)”, Dicionário Bíblico
Strong.

[5] “01305 ( בררbarar) uma raiz primitiva; DITAT – 288; v 1)
purificar, selecionar, polir, escolher, depurar, limpar ou,
tornar brilhante, testar ou, provar, 1a) (Qal), 1a1) depurar,
purificar, 1a2) escolher, selecionar, 1a3) limpar, deixar
brilhante, polir, 1a4) testar, provar, 1b) (Nifal) purifi/carse, 1c) (Piel) purificar, 1d) (Hifil), 1d1) purificar, 1d2)
polir flechas, 1e) (Hitpael), 1e1) purificar-se, 1e2) mostrarse puro, justo, bondoso”, Dicionário Bíblico Strong.
[6] “06617 ( פתלpathal) uma raiz primitiva; DITAT – 1857; v.
1) torcer, 1a) (Nifal), 1a1) ser torcido, 1a2) lutar, 1b)
(Hitpael), ser torcido”, Dicionário Bíblico Strong.
[7] “06141 ( עקשiqqesh) procedente de 6140; DITAT – 1684a;
adj. 1) torcido, deformado, torto, perverso, pervertido”,
Dicionário Bíblico Strong.
[8]Faraó é a designação (título) que se atribuí aos reis (com
estatuto de deuses) no Antigo Egito, porém, à época o povo os
chamava por nesu (“rei”) ou neb (“senhor”). Faraó decorre da
tradução grega da Bíblia, que deriva da expressão egípcia peraá, “a grande casa”, que a tradição entende como sendo
referência ao palácio real, à sede do poder, mas a expressão
pode fazer referência à linhagem dos faraós.
[9] “4645 σκληρυνωs (kleruno) de 4642; TDNT – 5:1030, 816; v
1) tornar duro, endurecer 2) metáf. 2a) tornar obstinado,
teimoso, 2b) ser endurecido, 2c) tornar-se obstinado ou,
teimoso”, Dicionário Bíblico Strong.
[10] “07185 ( קשהqashah uma raiz primitiva; DITAT – 2085; v.
1) ser duro, ser severo, ser feroz, ser cruel 1a) (Qal), 1a1)
ser duro, ser difícil, 1a2) ser rude, ser severo, 1b) (Nifal),
1b1) ser maltratado 1b2) ser oprimido 1c) (Piel), ter grandes
dores de parto (referindo-se a mulheres), 1d) (Hifil), 1d1)
tornar difícil, criar dificuldade, 1d2) tornar rigoroso,
tornar fatigante, 1d3) endurecer, tornar obstinado, tornar
teimoso, 1d3a) referindo-se a obstinação (fig.), 1d4)

demonstrar teimosia”, Dicionário Bíblico Strong.

