Tiago 2 – Fé e obras
De nada aproveita ao homem dizer que tem fé (que crê em Deus) e não ter obras
(obedecer). Só é plenamente aceitável e aproveitável se ele tiver fé (crer) e as
obras (obedecer).

Tiago 2 – Fé e obras
Introdução
O comentário ao capítulo 1 da Carta do apóstolo Tiago contém os elementos
necessários à interpretação do capítulo 2.
Declarações do apóstolo como: “Assim também a fé, se não tiver obras, é morta
em si mesma”, ou “assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a
fé sem obras é morta”, tem suas bases no capítulo um.
Antes de continuarmos a explicação versículo à versículo, já é possível
determinarmos o tema central da carta: a perseverança dos cristãos no
evangelho.
A prova da VOSSA fé produz a perseverança ( Tg 1:2 ). Neste versos Tiago
destaca que o crente que suporta a provação é bem-aventurado (v. 12). A
perseverança é condição essencial para se alcançar à bem-aventurança prometida
por Deus aos que O amam (v. 25).
“Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo.” (Mateus 24:13).
Nesta linha de raciocínio, o apóstolo Paulo também destacou que a perseverança
é produzida na tribulação ( Rm 5. 3 ). O escritor aos Hebreus também demonstrou
que é necessária a perseverança depois que se crê em Cristo:
“Porque necessitais de perseverança, para que, depois de haverdes feito a
vontade de Deus, possais alcançar a promessa” ( Hb 10:36 ).

Perseverança: Obra completa da fé (confiança, crença) posta à prova ( Tg 1:3
-4);
A vontade de Deus: “Que creiais naquele que ele enviou” ( Jo 6:29 ).
Apesar de estar endereçada ‘às doze tribos da dispersão’ ( Tg 1:1), o conteúdo da
carta é de suma importância a todos os cristãos, e não somente aos cristãos
convertidos dente os judeus.
O apóstolo Tiago demonstra que a fé (confiança) do cristão ao ser provada
desenvolve a perseverança. Esta ideia é confirmada pelo apóstolo Paulo: “E não
somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações; sabendo que a
tribulação produz a paciência…” ( Rm 5:3 ).
A prova da fé (confiança) produz a perseverança, e a perseverança é a obra
completa da fé (confiança), como se lê abaixo:
“Sabendo que a prova de voffa fé obra a paciencia. Tenha porém a paciencia a
obra perfeita, peraque perfeitos e totalmente finseros fejaes, em nada
faltando”
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Tiago insta os leitores a entenderem que a prova da confiança deles produz a
perseverança. Após a provação, restava aos cristãos e estarem de posse da
perseverança, que é a obra completa (perfeita) da confiança que nutriam no
evangelho.
Este aspecto da confiança dos cristãos é retratado pelo apóstolo Paulo aos
cristãos de Tessalonicenses, ao enfatizar a perseverança de Cristo:
“Ora o Senhor encaminhe os vossos corações no amor de Deus, e na paciência
de Cristo” ( 2Ts 3:5 ).
Tanto o apóstolo Paulo quanto Tiago concordam que a perseverança é a obra
perfeita da fé (crer):

“Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação…” ( Tg
1:12 ; Rm 5:3 ).
O homem será bem-aventurado no que realizar quando suporta a provação, visto
que atenta para a lei perfeita, a da liberdade. Esta é a obra a se executar: a
perseverança ( Tg 1:25 ).
A fé que Tiago faz referência diz da confiança do individuo na palavra da verdade.
Decorre da fé (evangelho) que uma vez foi dada aos santos (Jd 1:3). A confiança
em Cristo quando provada (produz) a perseverança.
Em resumo, o capítulo um demonstra a obra da confiança do homem (fé) quando
provada: a perseverança.
A perseverança é algo próprio da confiança, pois se alguém confia persevera. A fé
como verdade, fundamento, fidelidade, não vem do cristão, mas de Deus, e a
perseverança é resultado de uma confiança inabalável na fidelidade revelada no
evangelho. A perseverança (fé) é característica de quem possui a fé (evangelho).

Alerta Segundo a Lei Real
1 Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da
glória, em acepção de pessoas.
Novamente o apóstolo Tiago demonstra a fraternidade em Cristo: meus irmãos.
A fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória é coletiva. A fé no sentido de
evangelho pertence ao Senhor da glória e ela foi dada aos cristãos ( Jd 1:3 ; Ef 2:8
; Tg 1:3 ).
Apesar da fé ser entregue aos santos, estes não deviam tê-la em acepção de
pessoas, pois o evangelho não era só para os judeus, mas para todso os povos.
Este versículo é um aconselhamento, e em seguida é dado um exemplo.

2 Porque, se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no
dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido traje, 3
E atentardes para o que traz o traje precioso, e lhe disserdes: Assenta-te tu
aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre: Tu, fica aí em pé, ou assentate abaixo do meu estrado, 4 Porventura não fizestes distinção entre vós
mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos?
O exemplo de acepção de pessoas para ter o foco nas diferenças socioeconômicas,
no entanto, não é esse o objetivo de Tiago.
Imaginemos que em uma reunião formada por cristãos judeus entrasse um com
anel de ouro, e outro maltrapilho, e aquele com traje precioso fosse honrado e o
maltrapilho desprezado, é evidente que ouve acepção de pessoas.
Mas, Tiago não estava escrevendo a judeus, mas a cristãos convertidos dentre os
judeus, e como a entrada de pessoas nas reuniões dos cristãos era livre, diferente
do ajuntamento dos judeus, nas reuniões os cristãos convertidos dentre os judeus
não podiam fazer acepção de pessoas, preferindo os judeus em detrimento dos
gentios.
Em um primeiro momento o exemplo parece hipotético, porém, a exortação tornase incisiva, isto porque fizeram distinção entre eles mesmos, preferindo uns em
detrimento de outros. A distinção que faziam não era por questões econômicas,
pois um judeu em uma sinagoga não era rejeitado por ser pobre, e sim por
questões de nacionalidade.

5 Ouvi, meus amados irmãos: Porventura não escolheu Deus aos pobres deste
mundo para serem ricos na fé, e herdeiros do reino que prometeu aos que o
amam?
O agora é o momento para qual os cristãos foram preparados: “Ouvi, meus
amados irmãos…” ( Tg 1:19 ).
A linguagem utilizada neste verso é essencialmente evangelística: Deus escolheu
os ‘pobres aos olhos do mundo’ para serem ‘ricos na fé’.
Os termos ‘ricos’ e ‘pobres’ neste verso não tem viés econômico, antes são duas
figuras para fazer referência, respectivamente, àqueles que crucificaram o Cristo

e àqueles que aceitam o evangelho de Cristo. Compreendendo essas duas figuras,
evidencia a essência do exemplo do homem com anel no dedo e o de traje
andrajoso.
Neste versículo não há qualquer promessa melhora ou mudança na condição
financeira dos cristãos. Qualquer tipo de promessa de melhora na condição
financeira dos cristãos após aceitarem a Cristo não é bíblica.
Observe que a promessa confere direito aos cristãos, porém, a herança está
atrelada ao reino prometido, que não é deste mundo.

6 Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos, e não
vos arrastam aos tribunais?
O irmão Tiago é incisivo e expõe um problema no seio da igreja: “Mas vós
desonrastes o pobre”. Aqueles que precisavam ouvir tal queixa e acusação já
haviam sido preparados – sejam prontos a ouvir e perseverantes.
Que pobre eles desonraram? O irmãos em Cristo convertido dentre os gentios. E
quem eles honravam? Alguém que tinha por sobrenome judeu, a mesma estirpe
de pessoas que oprimiam os seguidores de Cristo e os arrastavam aos tribunais.
Aqueles que sofreram a afronta também estavam preparados: sejam tardios em
falar, e tardios em irar.
O tema da carta é perseverar, e no capítulo 1, Tiago reuniu elementos que
preparou o ânimo dos seus leitores, pois os humildes são chamados de irmãos e
herdeiros de alta posição: filhos de Deus; mas, os ricos, possuem um veredicto:
passará como a erva ( Tg 1:9 -10).
Só os humildes permanecem para sempre, o que contrasta com a condição do
rico, que é fugaz:
“E o mundo passa, e a sua concupiscência; mas aquele que faz a vontade de
Deus permanece para sempre.” (I João 2:17)

Recomendações
7 Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado?
Os ricos segundo os parâmetros deste mundo, além da opressão que impunham
aos cristãos, acabavam por levá-los aos tribunais.

8 Todavia, se cumprirdes, conforme a Escritura, a lei real: Amarás a teu
próximo como a ti mesmo, bem fazeis.
Se os leitores da carta de Tiago andassem conforme as Escritura (A. T.), estariam
realizando o bem “E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem” ( 2Ts 3:13 ).
Observe a distinção que Tiago faz dos elementos da lei ao citar um único trecho
de Levítico (a Escritura): deveriam cumprir a lei real, ou o que foi instituído por
Cristo “Não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo; mas
amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o SENHOR” ( Lv 19:18 ; Mc 12:31
).

9 Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela
lei como transgressores.
O apóstolo Tiago faz esta declaração com base neste versículo: “Aquele, pois, que
sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado” ( Tg 4:17 ).
Aquele que não anda conforme a lei real, este é transgressor e comente pecado,
pois tal pessoa ainda não teve um encontro real com Cristo “Aquele que diz que
está na luz, e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas” ( 1Jo 2:9 ).

10 Porque qualquer que guardar toda a lei, e tropeçar em um só ponto, tornouse culpado de todos.
Este é um parâmetro da lei: um ‘simples’ tropeço em qualquer ponto leva a

pessoa subordinada a ela a derrocada total.

11 Porque aquele que disse: Não cometerás adultério, também disse: Não
matarás. Se tu, pois não cometeres adultério, mas matares, estás feito
transgressor da lei.
Este versículo é um exemplo aplicado dos parâmetros da lei que foi apresentado
no versículo anterior.

12 Assim falai, e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade.
Este versículo contempla o argumento do apóstolo João: “Aquele que diz que está
na luz, e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas” ( 1Jo 2:9 ). O procedimento
do cristão deve estar em conformidade como que ele professa.
Ao falar: “Amarás o teu próximo, como a ti mesmo”, deveriam proceder conforme
o que diziam. Deveriam falar conforme a lei régia e proceder conforme ela
estipula.
Aquele que procede conforme o que fala, age assim por saber que será julgado
pela lei da liberdade. Tal julgamento é de obras e se dará no Tribunal de Cristo
“Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu, também, por que desprezas teu irmão?
Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo” ( Rm 14:10 );
“Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um
receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem, ou mal” ( 2Co 5:10 ).
A lei da liberdade nos remete ao versículo vinte e cinco do capítulo um: “Aquele,
porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não
sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no
seu feito” ( Tg 1:25 ).
Aquele que não é relapso, ou seja, que atenta bem para a lei da liberdade, cumpre
com o determinado e é bem-aventurado no seu feito.
Ele é bem-aventurado por suportar com perseverança a tentação. A fé que ele
recebeu deve se desenvolver, tornando-se perseverante.

13 Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia;
e a misericórdia triunfa do juízo.
A misericórdia divina só é demonstrada aos homens em particular quando este
tem um encontro com Ele.
Sabemos que Deus amou o mundo de tal maneira, e que deu o seu Filho
unigênito. Está é a misericórdia de Deus demonstrada ao mundo, em que seu
Filho morreu, sendo nós ainda pecadores.
Mas, para que o homem seja participante desta misericórdia deve crer em Cristo
para ser participante da luz.
Todos aqueles que creem em Cristo são participante de sua natureza e devem
andar como ele andou. Contudo, devemos observar o que diz o apóstolo João:
“Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós;
porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz ilumina. Aquele que diz que
está na luz, e odeia a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama a seu
irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia a seu irmão está
em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir; porque as trevas lhe
cegaram os olhos” ( 1Jo 2:8 -11).
Aquele que não faz misericórdia é porque está em trevas e anda nas trevas. Não
conhece a Deus, ou antes, não é conhecido por Ele. Tal homem, por não ser
perseverante, ou seja, não continuou na fé que professava, uma vez viu, mas
agora não sabe para onde deva ir, pois as trevas cegaram os seus olhos.
Estes são aqueles que não fazem misericórdia e terão o juízo de Deus.
O apóstolo João é bem claro com relação ao amor: “Ora, o seu mandamento é
este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos
outros, segundo o mandamento que nos ordenou” ( 1Jo 3:23 ).
O mandamento de Deus é claro: “Jesus respondeu, e disse-lhes: A obra de Deus é
esta: Que creiais naquele que ele enviou” ( Jo 6:29 ). Somente após crer no
enviado do Pai, é que o amor ao semelhante passa a ter valor diante de Deus.
Devemos nos amar segundo o mandamento que foi ordenado: que creiais naquele

que Ele enviou.

Porventura a Fé pode salvá-los?
14 Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé, e não tiver as
obras? Porventura a fé pode salvá-lo?
O apóstolo Tiago continua a exposição do versículo doze: “Assim falai, e assim
procedei…”. Qual o proveito se alguém disser que tem fé e não tiver as obras?
Esta pergunta encontra resposta nos versículos seguintes.
“Meus irmaõs, que aproveita, fe alguem differ que a fé tem, e as obras não
tiver? por ventura pode o a [tal] fé falvar?
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O leitor deve observar atentamente a construção do versículo 14: alguém diz que
tem fé, porém, ele não tem as obras.
De nada aproveita ao homem ter fé e não ter obras. Só é plenamente aceitável e
aproveitável se ele tiver a fé e as obras.
Certa feita algumas pessoas se achegaram a Cristo e perguntaram: “Que faremos
para executarmos as obras de Deus?” ( Jo 6:28 ). Jesus respondeu: A obra de Deus
é esta: “Que creiais naquele que ele enviou” ( Jo 6:29 ).
O que esta passagem nos ensina? Que as pessoas geralmente estão em busca de
algo material, e não de Deus. A multidão estava a procura de Jesus por causa do
pão que comeram (v. 26), porém, a mensagem e os sinais demonstrados não os
fez compreender que Jesus era o Cristo (v. 27).
Quando Jesus demonstra que eles o buscavam de maneira enfatuada,
interpelaram: “Que faremos para executar a obra de Deus?”.

Geralmente os homens que ainda não tiveram um encontro com Cristo, entendem
que para se aproximar de Deus, ou que para agradá-lo, é necessário fazer alguma
coisa. Observe que a multidão queria fazer a obra de Deus.
Quando Jesus revela a obra a ser realizada (que creiais naquele que ele enviou),
estes apresentam empecilhos: “Que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos, e
creiamos em ti? Que operas tu?” ( Jo 6:30 ).
A humanidade é voluntariosa quando se proclama afazeres. Constroem grandes
templos, fazem grandes sacrifícios, são generosos nas esmolas, porém, quando
tomam ciência do que devem fazer, que é crer em Cristo, estes pedem um sinal.
O jovem rico ao se aproximar de Jesus fez a mesma pergunta: “Bom Mestre, que
bem farei para conseguir a vida eterna?” ( Mt 19:16 ). Jesus enumerou algumas
coisas pertinentes à lei, e o jovem rico demonstrou que aquela era sua prática de
vida, mas ele queria fazer algo mais para ter garantia da vida eterna “Tudo isso
tenho guardado desde a minha mocidade; que me falta ainda?” ( Mt 19:20 ).
Jesus aponta o essencial para que ele alcançasse a perfeição: “Se queres ser
perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu;
e vem, e segue-me” ( Mt 19:21 ).
A condição para alcançar a perfeição não estava no disponibilizar das riquezas,
antes na crença na palavra de Cristo. Quando Jesus lhe apresentou a obra a ser
realizada (crer naquele que Deus enviou), o Jovem rico recuou.
Nestas passagens Cristo confirma as palavras do apóstolo Paulo ao dizer que a
salvação é por meio da fé “Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto
não vem de vós, é dom de Deus” ( Ef 2:8 ). Ou seja, que “…sem fé é impossível
agradar-lhe; porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que
ele existe, e que é galardoador dos que o buscam” ( Hb 11:6 ).
Também somos informados que as boas obras Deus preparou de ante mão para
que andássemos nela “Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as
boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas” ( Ef 2:10 ). Ou
melhor, que as boas obras são feitas, realizáveis em Deus “Mas quem pratica a
verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são
feitas em Deus” ( Jo 3:21 ).

Reiterando: a salvação é por meio da fé e as boas obras foram preparadas por
Deus e são feitas Nele.
Através desta análise podemos demonstrar que há uma grande diferença entre
‘obras da fé’ e o que chamamos de ‘boas ações’.
‘Boas ações’ são pertinentes e possíveis de serem realizadas por todos os homens
e independe da fé. Tanto o crente quanto o incrédulo podem e devem realizar
boas ações aos seus semelhantes. Mesmo aqueles que não creem em Cristo
realizam boas ações, e nem por isso serão salvos.
Desta maneira é possível verificar que ‘boas obras’ não está vinculado a
procedimentos humanos, já que as boas obras só são realizáveis quando o homem
está em Deus por meio de Cristo.
Verifica-se que boas obras e más obras são termos utilizados que fazem referência
tanto ao comportamento humano, quanto ao que é realizável em Deus “Porque os
magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois,
não temer a potestade? Faze o bem, e terás louvor dela” ( Rm 13:3 ).
O que define quando o texto faz referência a ‘boas ações’ e a ‘boas obras’? O
contexto geralmente aponta qual a ideia a se considerar. Na citação acima, temos
que ‘boas obras’ é o fazer ‘boas ações’, ou seja, o bem.
Este versículo contém elementos para nortear o entendimento do leitor, porém,
há vários versículos que não dispõe do contexto para uma boa interpretação.
Nestes versículos o que vale é o posicionamento doutrinário adotado pelos
apóstolos.
Um exemplo claro de que devemos nos valer do posicionamento doutrinário
adotado pelos apóstolos está neste versículo que estamos analisando.
A análise que fizemos acima aponta os seguintes posicionamentos doutrinários:
Sabemos que a salvação é por meio da fé;
Que a salvação é dom de Deus;
Que a salvação não é por obras, para que ninguém se glorie;
Que as boas obras são feitas em Deus;
Que não é possível ao homem realizar a obra de Deus;
Basta ao homem crer no enviado de Deus para se alcançar a salvação.

O versículo que estamos analisando apresenta os elementos seguintes:
“Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé, e não tiver as obras?
Porventura a fé pode salvá-lo?”
O versículo aponta que é necessário ter fé e ter as obras. Em momento algum o
apóstolo Tiago alude que a prática de boas obras é o meio pelo qual se alcança a
salvação. Em momento algum ele afirma que boas obras auxilia a fé.
Observe que as obras pertencem à fé (obras da fé). As obras da fé que Tiago faz
alusão não podem ser confundidas com ‘boas ações’.
Neste versículo o apóstolo não fala de prática de boas obras, ou prática de boas
ações. Ele fala de posse da fé e posse das obras da fé.
É totalmente pertinente o que Tiago escreveu e o que os outros apóstolos
escreveram.
Primeiro porque a Bíblia demonstra que a fé é proveniente de Deus “E pela fé no
seu nome fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis; sim, a fé que
vem por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde” ( At 3:16 ;
Rm 12:3 ; 1Co 12:9 ).
Qualquer tipo de prática não torna o homem agradável a Deus “Ora, a lei não é da
fé; mas o homem, que fizer estas coisas, por elas viverá” ( Gl 3:12 ).
Novamente o apóstolo Paulo excluiu qualquer prática: “Mas, àquele que não
pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como
justiça” ( Rm 4:5 ).
Não existe contradição alguma entre Paulo e Tiago, pois Tiago não fala em pratica
de obras, mas sim da posse da posse das obras da fé.
Para ilustrar a ideia, Tiago estabelece um exemplo:

Fé e Obras
15 E, se o irmão ou a irmã estiverem nus, e tiverem falta de mantimento
quotidiano, 16 E algum de vós lhes disser: Ide em paz, aquentai-vos, e fartaivos; e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí?
Estes dois versículos são bases para um comparativo.
Perceba que os dois versículos não constituem uma exortação à prática destas
ações, pois a questão de alimentar o faminto era algo já resolvido entre os
cristãos, tão resolvido que o apóstolo utiliza como exemplo para mostrar a
inutilidade da fé sem as obras.
É uma constante em nossos dias utilizar este comparativo como base para instar
as pessoas a serem praticantes de boas ações. Para isso utilizam o jargão: ‘Está
escrito’! Está escrito que de nada adianta visitar o irmão necessitado sem dar-lhe
o necessário ao sustento.
Estes dois versículos são duas perguntas com respostas prontas. O apóstolo já
sabia da resposta dos leitores.
‘Meus irmãos, qual é o proveito…?’ (v. 14)
‘Se (…) qual o proveito disso?’ (v. 15- 16).
A resposta do versículo quatorze é negativa, e a dos versículos quinze e dezesseis
era de se esperar negativa.
É necessário dar alimento e roupa a quem tem necessidade? Sim! Mas, a ideia em
discussão vem do versículo seguinte:
17 Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma.
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O versículo inicia-se através de uma comparação com o exemplo do versículo

anterior. A leitura da ideia do versículo anterior é de que nada adianta falar ao
necessitado que se satisfaça sem prover-lhe os meios para tanto. Assim também,
ou seja, da mesma forma a fé.
Assim também a fé é sem efeito, ou seja, em si mesma está morta, pois não tem o
que lhe é próprio: as obras. As obras são concernentes a fé, de sorte que se ela
não tiver as obras, a morte também lhe será própria.
Quais são as obras da fé?
A paciência é a obra perfeita da fé e nela estão contidas todas as outras obras.
Observe:
“Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a
paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar
em coisa alguma” ( Tg 1:3 -4).
Os cristãos deveriam ter a paciência, a obra perfeita da fé!
O apóstolo não faz referência à prática de obras, mas a posse da obra perfeita da
fé.
É certo que a perseverança termina a obra que teve início através da fé, e que
nela estão inclusas todas as outras obras.
O texto é claro: a fé quando provada produz a paciência, a obra perfeita da fé.
A obra em discussão é a da fé, e não a obra do homem que pratica boas ou más
ações.
Sobre as questões comportamentais da nova criatura (as boas obras), o apóstolo
Paulo recomenda aos cristãos agirem em conformidade ao ‘fruto do Espírito’ “Mas
o fruto do Espírito é: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé,
mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo
crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em
Espírito, andemos também em Espírito” ( Gl 5:22 -25).
O apóstolo Tiago ao falar das obras da fé retrata as mesmas questões do apóstolo
Paulo quando fala do fruto do Espírito. As obras da fé e o fruto do Espírito são
questões pertinentes ao homem interior, que devem influenciar o comportamento

deste mesmo homem nas suas relações com o mundo “Se vivemos em Espírito,
andemos também em Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos
uns aos outros, invejando-nos uns aos outros” ( Gl 5:25 -26).
Observe que o fruto é do Espírito da mesma forma que as obras são da fé. Se tal
fé não possuiu as obras que dela decorrem, é morta em si mesmo. Aquele que
possui a fé deve também estar de posse das obras que a fé produz “Meus irmãos,
que aproveita se alguém disser que tem fé, e não tiver as obras? Porventura a fé
pode salvá-lo?” (v. 14).
As obras que o crente deve ter posse são as da fé, e difere das boas ações que os
cristãos devem efetivamente praticar (diferente de ter).
É fácil visualizarmos que as obras da fé não dizem respeito às questões
comportamentais (obras do homem) quando compreendemos que todos os
homens, sejam salvos ou não, podem praticar boas ações.
De outra forma, é fácil verificarmos que as boas obras dizem respeito àqueles que
vêm para Cristo por meio da fé, e que tais obras somente se realizam em Deus ( Jo
3:21 ; Is 26:12 ; Ef 2:10 ). Ou seja, não é possível àqueles que não aceitaram a
Cristo como salvador terem boas obras ou o fruto do Espírito. Primeiro porque
não são nascidos do Espírito; Segundo porque as boas obras são feitas em Deus.
Porém, há um outro aspecto a se considerar com relação àqueles que estão em
Cristo: o homem regenerado realiza as boas obras por estarem em Deus por meio
de Jesus, conforme lemos em Isaías “SENHOR, tu nos darás a paz, porque tu és o
que fizeste em nós todas as nossas obras” ( Is 26:12 ); porém, este mesmo homem
realiza boas e más ações, e estas serão provadas como pelo fogo quando do
Tribunal de Cristo ( 2Co 5:10 ) “E, se alguém sobre este fundamento formar um
edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, A obra de cada um
se manifestará; na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta; e
o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa
parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar,
sofrerá detrimento; mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo” ( 1Co 3:12 -15).

A Nova Criatura:
É nascida de Deus “O que é nascido do Espírito é espírito” ( Jo 3:6 );
As boas obras são feitas em Deus “… a fim de que as suas obras sejam
manifestas, porque são feitas em Deus” ( Jo 3:21 );
As boas obras foram preparadas por Deus “…criados em Cristo Jesus para
as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas” ( Ef
2:10 );
Porém, a nova criatura pode praticar boas e más ações “… cada um
receberá segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem, ou mal” (
2Co 5:10 );
E será salvo “…mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo” ( 1Co 3:12
-15);
Ele é salvo por meio da fé e deve estar de posse das obras da fé. É
espiritual e deve andar (comportar) segundo o Espírito ( Gl 5:25 ).

A Velha Criatura
É nascida da semente de Adão “Necessário vos é nascer de novo” ( Jo 3:7
), e precisa nascer novamente, da semente incorruptível, a palavra de
Deus;
As suas obras são más “…os homens amaram mais as trevas do que a luz,
porque as suas obras eram más” ( Jo 3:19 );
Fazer o mal está ligado à natureza, e não as ações do homem não
regenerado “Porventura pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as
suas manchas? Tampouco podeis vós fazer o bem, acostumados que estais
a fazer o mal” ( Jr 13:23 );
A velha criatura pode fazer boas e más ações, porém não pode realizar o
bem “Não há quem faça o bem, não há nem um só” ( Rm 3:12 );
Como a velha natureza está vendida ao pecado como escrava, por mais
que se tenha vontade, não realizará o bem “…com efeito o querer está em
mim, mas não consigo realizar o bem” ( Rm 7:18 ); Por mais que se queira
fazer o bem é uma impossibilidade que reside na natureza decaída, que é
escrava do pecado;
Por mais que pratiquem boas ações, jamais a velha criatura verá o reino

dos céus, pois sobre ela pesa uma condenação “…quem não crê já está
condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus” ( Jo
3:18 );
Por mais que pratiquem boas ações, a velha criatura não possui a fé e as
obras da fé. Ela não vive no Espírito e não pode andar em Espírito ( Gl
5:25 ).

A Perseverança
A carta de Tiago não foge do tema que está na introdução. Na introdução fica
claro que o tema da carta é: “perseverança, obra perfeita da fé” ( Tg 1:2 -4).
Os outros escritores também fizeram referência à perseverança, e eles têm a
mesma ideia sobre o seu valor.
Paulo disserta sobre o amor em I Co 13, e de maneira semelhante Tiago disserta
quase que exclusivamente sobre a perseverança em sua carta.
Sobre a fé sabemos que ela foi implantada no cristão através da palavra da
verdade, que é poderosa para salvar as nossas almas ( Tg 1:21 ). O apóstolo Pedro
nos informa que o objetivo fim da nossa fé é salvação das nossas almas ( 1Pe 1:9 ).
Assim como Pedro, Tiago também nos informa que a fé é provada ( 1Pe 1:7 ; Tg
1:3 ).
Veja nas referências abaixo a harmonia de ideia entre Pedro e Tiago:
Aquele que é perseverante em observar a lei perfeita, a da liberdade, receberá a
coroa da vida ( 1Pe 1:22 -23; Tg 1:21 e 25). Compare os textos.
A segunda carta de Pedro tem início semelhante à carta de Tiago. Pedro
cumprimenta com graça e paz todos aqueles que receberam a fé por meio do
conhecimento de Deus, que deu tudo que diz respeito a vida e a piedade. A essa fé
alcançada deveriam diligentemente acrescentar as obras da fé.
O apóstolo Pedro enumera as obras da fé: “E vós também, pondo nisto mesmo

toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, E à
ciência a temperança, e à temperança a paciência, e à paciência a piedade, E à
piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Porque, se em vós
houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no
conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas
coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus
antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa
vocação e eleição; porque, fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Porque assim
vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e
Salvador Jesus Cristo” ( 2Pe 1:5 -11; Gl 5:22 -23 ; Tg 3:17 ).
Observe que os elementos que se deve ter acrescido à fé não diz de afazeres
(prática de ações ou obras). Não são os afazeres que se deve acrescentar a fé,
antes os cristãos deve ter a posse da fé, e somado a ela estas outras virtudes,
produzidas por meio da fé (bondade, conhecimento, domínio próprio,
perseverança, piedade, fraternidade e amor). Se a fé produz (obra) a paciência,
da mesma forma ela produz as virtudes enumeradas acima.
Aquele que está de posse das virtudes que decorrem da fé não estará ocioso, mas
se aplicará em produzir boas ações no conhecimento de Cristo Jesus.
Da mesma forma, Tiago receita aqueles que sentissem falta de alguma coisa, que
pedissem a Deus sabedoria ( Tg 1:5 ), que a todos concederia do alto ( Tg 1:17 ), a
sabedoria que é pura, pacífica, moderada, tratável, misericordiosa e de bons
frutos, imparcial e honesta ( Tg 3:17 ).
Novo Testamento – 2ª impressão – Data da edição: 1693, com introduções e
resumos da edição de 1681 de Amsterdam, além de Notas de Rodapé dos
revisores – Impresso na Batávia (Ilha de Java). SBB.
Tendo posse desta sabedoria, o cristão tem os meios para mostrar através do seu
bom comportamento em mansidão de sabedoria as suas obras. Se o cristão é
completo, tem fé e obras, deve por meio do seu bom procedimento mostrar as
suas obras em mansidão.
É a perseverança que termina a obra que teve início na fé ( Tg 1:3 ) –
“Porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a
vontade de Deus, possais alcançar a promessa” ( Hb 10:36 ). É preciso
considerar que a vontade de Deus é que se creia naquele que Ele enviou.

Ou seja, primeiro se crê na mensagem do evangelho e para que se possa
alcançar a promessa precisa ter a perseverança, a obra perfeita da fé.
Não há como dissociar perseverança e fé ( Tg 1:12 ) – “Para que vos não
façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência
herdam as promessas” ( Hb 6:12 ). A carta de Tiago trabalha esta ideia
desde o início ( 2Ts 1:4 ).
A carta de Tiago trata do que se deve ter e acrescentar à fé – “E não
somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações; sabendo que a
tribulação produz a paciência, E a paciência a experiência, e a experiência
a esperança. Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o
esperamos” ( Rm 5:3 -4; Rm 8:25 ). Tiago trata do comportamento do
cristão enquanto com perseverança se aguarda a promessa.
A salvação se opera através da obra perfeita de fé – “Mas, se somos
atribulados, é para vossa consolação e salvação; se somos consolados,
para vossa consolação é, a qual se opera suportando com paciência as
mesmas aflições que nós também padecemos” ( 2Co 1:6 ). A salvação se
opera suportando com paciência as mesmas aflições que sobrevieram aos
apóstolos.
A obra que a fé opera (produz) está relacionada ao homem interior, e o capítulo
um bem demonstra esta verdade.

18 Mas dirá alguém: Tu tens a fé, e eu tenho as obras; mostra-me a tua fé sem
as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras.

Novo Testamento – 2ª impressão – Data da edição: 1693, com
introduções e resumos da edição de 1681 de Amsterdam, além de
Notas de Rodapé dos revisores – Impresso na Batávia (Ilha de
Java). SBB.
Diante da afirmação anterior, alguém poderia contradizer o apóstolo dizendo: Tu
tens a fé, ou seja, a afirmação é o mesmo que por em descrédito o argumento do
apóstolo que acabou de dizer que a fé sem as obras é morta.
A resposta do apóstolo é: “…e eu tenho as obras:”, ou seja, ‘… e eu (que ou digo)
tenho as obras’. Este alguém que diz: “Tu tens fé”, estaria querendo apontar um

possível erro conceitual do apóstolo, porém, Tiago reafirma o seu posicionamento:
“E eu tenho obras”.
O apóstolo Tiago põe a prova o que estava afirmando: “mostra-me a tua fé sem as
tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras”.
O apóstolo não descarta a fé, pois o seu discurso é para que se tenha ‘as obras’ da
fé. Observe que as obras é o elemento essencial da fé, pois como alguém sem as
obras da fé poderia demonstrar a fé? “Mostre-me a tua fé sem as tuas obras”.
Tiago se propõe a demonstra a sua fé por intermédio de suas obras. Como a
paciência é a obra perfeita da fé, é facilmente demonstrável a fé por meio do que
ela produz.

A Fé Morta
19 Tu crês que há um só Deus; fazes bem. Também os demônios o creem, e
estremecem.
A crença em um só Deus é importante, porém, é inócua tal crença se não se fizer
acompanhar as obras.
“NÃO se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim.”
(João 14:1).
De nada adianta dizer crer em Deus se o indivíduo não crê no testemunho que Ele
deu acerca do seu Filho. As Escrituras é um testemunho vivo que Deus deu do seu
Filho, e aqueles que creem em Cristo realizam a ‘obra’ exigida por Deus, pois
Cristo mesmo disse: – ‘A obra de Deus é está: que creiais naquele que ele enviou!’

20 Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta?
A insensatez de alguns em compreender a mensagem do apóstolo sobre as obras
da fé, leva o apóstolo a dar exemplos:

21 Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando
ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque?
A fé de Abraão foi demonstrada na perseverança em levar o seu único filho até o
altar de sacrifício. Sobre este aspecto o escritor aos Hebreus assim escreveu:
“Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado; sim, aquele que recebera
as promessas ofereceu o seu unigênito” ( Hb 11:17 ).
Abraão não se fez de rogado quando lhe sobreveio a provação, permanecendo
firme.
Abraão foi justificado quando creu em Deus, porém a sua fé provada se
demonstrou mais preciosa que o ouro, e as suas obras testemunharam acerca de
sua fé “Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que
perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, e honra, e glória, na revelação
de Jesus Cristo” ( 1Pe 1:7 ).

Em Gn 15:6 a fé de Abraão foi lhe imputada para justiça, ou seja, Deus justificou a
Abraão, e sobre este aspecto Paulo afirma: “Pois, que diz a Escritura? Creu
Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, àquele que faz
qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a
dívida. Mas, àquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua
fé lhe é imputada como justiça” ( Rm 4:3 -5).
O aspecto que Paulo comenta é o da declaração divina acerca do homem: aquele
que crê que Deus justifica o ímpio, esta fé é imputada como justiça. Abraão não
tinha praticado nenhuma obra, mas creu. Ele estava de posse da fé que veio por
meio da palavra de Deus, que lhe fez a promessa.
Tiago comenta Gn 22, onde a ação de Abraão confirma a sua fé em Deus. Neste
ponto é as obras de Abraão que o justifica, ou seja, são as obras que dizem algo à
respeito do pai Abraão. Em Gênesis quinze, Deus declara algo sobre Abraão, e em
Gênesis vinte e dois, as obras dizem algo acerca do patriarca “…pelas obras
justificado…” (v. 21).

22 Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi
aperfeiçoada.
Através do exemplo anterior o apóstolo espera que o leitor insensato possa ver
que a fé coopera com as obras, e que pelas obras a fé é aperfeiçoada. Ou seja, a
prova da fé leva ao aperfeiçoamento da fé, resultando em obras pertinente à fé.

23 E cumpriu-se a Escritura, que diz: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso
imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus.
Tiago citou dois pontos distintos da Escritura: Gn 15:6 , da justificação pela fé, e
2Cr 20:7 , onde Jeosafá em pé na congregação nomeia Abraão de “amigo de
Deus”.
A escritura cumpriu-se na seqüência exata e em dois pontos distintos: Deus
justificou a Abraão ( Gn 15:6 ), e a sua perseverança na fé, apesar da prova,
concedeu-lhe a dádiva de ser chamado de amigo de Deus “Porventura, ó nosso
Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e
não a deste para sempre à descendência de Abraão, teu amigo?” ( 2Cr 20:7 ).
O cumprimento da Escritura se dá em dois momentos: Quando Deus justifica o
crente Abraão e ele persevera mesmo quando a sua fé foi provada, o que lhe deu
o título de amigo de Deus posteriormente. Se Abraão não estivesse de posse da
obra perfeita da fé,a perseverança, jamais teria recebido o título de amigo de
Deus.

24 Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé.
Este versículo demonstra que o homem é justificado pelas obras da fé. Ou seja, o
homem não é justificado somente pela fé, mas pela fé e pelas obras que esta fé
produz ( Tg 1:4 ).

25 E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras,

quando recolheu os emissários, e os despediu por outro caminho?
A ação de Raabe em esconder os espias de Israel demonstra de maneira clara que
ela havia crido em Deus. O que ela ouviu acerca do Deus de Israel foi o bastante
para que ela alcançasse a fé, que logo em seguida foi posta à prova ( Js 2:1 -24).

26 Porque, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem
obras é morta.
Tiago conclui o pensamento com uma comparação. Assim como o corpo sem o
espírito está morto, a fé sem obras é morta.
A fé sem as suas obras é morta. Não há referência as obras ou ações humanas
como meio para se alcançar o favor de Deus.
O favor de Deus foi demonstrado, sendo que Cristo foi morto, e éramos ainda
pecadores. Ele morreu isto porque não havia como o homem realizar algo que
pudesse mudar sua realidade.
Agora que já fomos reconciliados com Deus através da morte de Cristo, haveria
algo ainda a ser feito para permanecer com tal dádiva? Não!
O que o apóstolo demonstra é que devemos ter a fé e estar de posse das obras da
fé.
“Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos
alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo
oportuno” ( Hb 4:16 ).
Após cremos em Deus, devemos nos achegar ao trono da graça com confiança,
certos de que em tempo oportuno acharemos graça e misericórdia.
O aproximar do trono da graça com confiança é uma das obras da fé, da mesma
forma que o é reter firmemente a nossa confissão ( Hb 4:14 ).
As obras da fé são aspectos que se manifestam no homem interior, onde ele lança

mão da esperança proposta. Ele possui essa consolação como ancora firme e
segura da alma.
Por várias vezes Tiago chama os cristãos de irmãos.
Quando ele chama o lugar de reunião dos cristãos de ‘sinagoga’ (com base no
texto grego Tg 2:2 ), é porque o conceito de igreja não se estendia ao templo,
como o é em nossos dias.
As várias referências que a Bíblia registra acerca da igreja descrevem mais um
reunião de pessoas do que o templo onde estavam se reunindo. Para Paulo a
igreja era a união de gentios e judeus em torno do nome de Cristo ( Ef 3:10 ).
O ajuntamento dos cristãos constitui a igreja, porém o local pode ser
denominado de templo, igreja ou sinagoga. À época de Tiago o termo mais
preciso para o local de ajuntamento era ‘sinagoga’.
Neste aspecto o apóstolo João escreveu no Apocalipse desta maneira: “Conheço
as tuas obras, e tribulação, e pobreza (mas tu és rico), e a blasfêmia dos que se
dizem judeus, e não o são, mas são a sinagoga de Satanás” ( Ap 2:9 ); “Eis que
eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e não são, mas
mentem: eis que eu farei que venham, e adorem prostrados a teus pés, e
saibam que eu te amo” ( Ap 3:9 ). O apóstolo escreve ao anjo das igrejas da
Ásia, porém havia algumas pessoas que se diziam judias, mas na verdade eram
sinagoga de Satanás. Ou seja, aqueles que se arrogavam no direito de se
dizerem judeus queriam avocar para si a filiação divina, mas não passavam de
sinagoga (templo) de Satanás.
As expressões judaicas que a carta apresenta decorrem de uma vida inteira
voltada para o judaísmo. Tal característica não determina precisamente que os
destinatários da carta também devam ser todos judeus convertidos ao
cristianismo.
O tema da carta não é uma questão própria e exclusiva dos judeus convertidos,
mas de todos quantos creem em Cristo: perseverança!
A carta não apresenta temas como idolatria e escravidão pelo simples fato de os
destinatários serem cristãos. Com relação a idolatria já havia recomendações
proveniente do concílio de Jerusalém ( At 15:20 ).

Não entraremos nas questões pertinentes às hipóteses das datas em que foi
escrita a epístola, porém a carta não faz menção a cristãos gentios ou judeus
por ser unânime entre os apóstolos desde o concílio em Jerusalém que os
judeus e gentios constituem a igreja de Cristo ( At 15:14 ).
Qualquer desvio deveria ser prontamente reprimido ( Gl 2:14 ). Quem
presenciou a repreensão de Paulo ou que ouviu falar de tal acontecimento, já
estava mais do que alertado quanto a qualquer tipo de dissensão entre povos no
seio da igreja.
As argumentações teológicas em Tiago são as mesmas que permeiam as cartas
de Paulo, como já vimos em ( Tg 1:17 -18).
Aliado a está característica, não dá para afirmar que a carta de Tiago foi escrita
antes dos evangelhos. A linguagem dos evangelhos é voltada para fatos
históricos, com exceções ao evangelho de João.
Tiago não faz alusão ao concílio de Jerusalém, porém tal fato não pode ser
utilizado para tentar precisar a data da carta, visto que tal fato não é pertinente
ao tema em questão.
Há quatro indivíduos identificados como Tiago no novo testamento. Podemos
sugerir qual deles seria o autor da carta, porém não é possível afirmar
categoricamente.
O que é plenamente observável a respeito do escritor da carta é que ele não
precisar defender a sua posição no seio da igreja à maneira de Paulo. Bastou a
simples identificação: “Tiago, servo de Deus, e do Senhor Jesus Cristo…” ( Tg
1:1 ).

Deus é obrigado a salvar a todos?
Deus deseja que todos os homens se salvem, e na sua palavra está expressa a Sua
justiça e o modo pela qual os homens podem ser salvos.

Deus é obrigado a salvar a todos?
Li a seguinte premissa que deriva de uma lógica simplista: ‘Por salvar a alguns,
Deus não é obrigado a salvar a todos’, e não pude me abster de tecer um
comentário.
Tal premissa foi extraída da seguinte argumentação:
“Se a salvação é uma questão de justiça, algo que o homem tem o direito de
reivindicar perante Deus, já não é mais graça – favor imerecido. Deus não
deve nada a ninguém. Não devemos ficar admirados de Deus não salvar a
todos, mas de salvar a alguns…” Rev. Antônio Carlos Costa, pastor da Igreja
Presbiteriana da Barra.
É ardilosa a lógica desta premissa, pois tem aparência de verdade, porém
contraria a equidade de Deus.
O que a Bíblia diz?
Deus nada deve a ninguém ( Jó 41:11 ), porém, esta verdade não valida a
argumentação acima, visto que em Deus os homens existem, bem como tudo é
sustentado por Ele e para Ele ( At 17:28 ; Hb 2:10 ).
Antes mesmo de existir o mundo, Deus se obrigou a conceder vida eterna aos
homens empenhando sua palavra antes de haver mundo, embora nada devesse às
suas criaturas “Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir,
prometeu antes dos tempos dos séculos” ( Tt 1:2 ).
Diferente dos homens, Deus é fiel e verdadeiro, pois vela sobre a sua palavra para
cumpri-la, ou seja, Deus se obriga a cumprir a sua palavra apesar de sua
soberania ( Jr 1:12 ).
Deus anunciou que Abraão teria um filho proveniente de suas entranhas e que a
sua descendência seria incontável como as estrelas do céu e, mesmo a esposa de
Abraão sendo estéril, ele creu em Deus e isto lhe foi imputado por justiça ( Gn
15:6 ).

Deus não devia nada a Abraão, mas quando prometeu graciosamente concederlhe um herdeiro e uma descendência numerosa, Deus se obrigou a cumprir a sua
palavra. Abraão nada deu a Deus que merecesse a promessa, porém, a promessa
de Deus jamais voltaria atrás ( Rm 11:29 ).
Além de se obrigar a cumprir a Sua palavra ( Hb 6:18 ), Deus não faz acepção de
pessoas ( Dt 10:17 ).
O apóstolo Pedro quando viu Deus agraciando os gentios com o dom do Espírito
chegou a seguinte conclusão: “Reconheço por verdade que Deus não faz acepção
de pessoas…” ( At 10:34 ).
Embora ‘Deus não é obrigado a salvar todos’, Ele se obrigou a salvar todos que
creem no nome do seu Filho por dois motivos: a) Ele prometeu vida eterna antes
dos tempos eternos, e; b) E não faz acepção de pessoas.
Ao ver os gentios sendo agraciados por Deus, o apóstolo Pedro conclui que: “…
mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é
justo” ( At 10:35 ).
Deus aceitou o gentio Abraão porque creu e isto lhe foi imputado por justiça, do
mesmo modo Deus se obriga a aceitar qualquer pessoa, de qualquer nação, que O
teme e faz o que é justo como o crente Abraão! Nele não há acepção de pessoas,
pois Deus não julga com dois pesos e duas medidas.
Embora Deus não tenha recebido primeiramente nada de ninguém ( Jó 41:11 ),
contudo, por não fazer acepção de pessoas, Ele se obrigou a salvar todos os
homens que tiverem a mesma fé que Abraão ( Gl 3:9 ). Deus não deve nada a
ninguém, porém, qualquer crente como Abraão é bem aventurado, isto porque
Deus não é devedor ao homem, mas à sua palavra.
Para ser dom gratuito, necessariamente a salvação tem que ser incondicional?
Quem estabeleceu que para ser um dom de Deus necessariamente a salvação
teria de ser incondicional? A condição é patente: “Ouvi, e a vossa alma viverá” ( Is
55:3 ); “Olhai para mim e sereis salvos” ( Is 45:22 ), e nessa condição não há
mérito algum. Qual o mérito em ouvir? Qual o mérito em olhar? Não é este o
objetivo da palavra da fé, que os homens obedeçam a sua palavra? “E pela fé no
seu nome fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis; sim, a fé que
vem por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde” ( At 3:16 ).

O modelo de predestinação que foi proposto na reforma estabelece que Deus
escolheu e predestinou alguns homens a serem salvos, o que demandaria Deus
velar do homem para salvá-lo, porém, a promessa divina é diferente, pois Deus
vela, não do homem, mas da sua palavra para cumprir: “… Eu velo sobre a minha
palavra para cumpri-la” ( Jr 1:12 ).
Deus não decretou salvo quem Ele anteviu, e nem por ser Soberano decretou que
alguns homens seriam salvos. Por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas!
Para Deus nenhum dos homens é diferente: os gerados segundo a carne de Adão
são rejeitados, e os gerados de novo, segundo Cristo, são aceitos.
Por não fazer acepção de pessoas Deus deseja que todos se salvem “Que
quer que todos os homens se salvem, e venham ao conhecimento da
verdade” ( 1Tm 2:4 );
Por não fazer acepção de pessoas Deus amou o mundo “Porque Deus
amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que
todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna” ( Jo 3:16 );
Por não fazer acepção de pessoas, Deus a todos encerrou debaixo da
desobediência de Adão para que Ele pudesse usar de misericórdia com
todos através da obediência de Cristo, o último Adão “Mas a Escritura
encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus
Cristo fosse dada aos crentes” ( Gl 3:22 ; Rm 11:32 );
Por não fazer acepção de pessoas, Deus não faz distinção entre os
membros do corpo de Cristo “Nisto não há judeu nem grego; não há servo
nem livre; não há macho nem fêmea; porque todos vós sois um em Cristo
Jesus” ( Gl 3:28 ).
A base da salvação não é a eleição e nem a predestinação, antes é a palavra de
Deus. Desde Abel a salvação se dá por intermédio da palavra que concede vida
aos homens ( Dt 8:3 ). Assim como Deus, na velha aliança, disse que o homem
viverá da palavra da Sua boca, na nova aliança quem dá vida é o pão vivo que
desceu do céu “Como está escrito: Eis que eu ponho em Sião uma pedra de
tropeço, e uma rocha de escândalo; E todo aquele que crer nela não será
confundido” ( Rm 9:33 ).
Por salvar Abraão porque creu na sua palavra, Deus se obriga a salvar a todos
que tenham a mesma confiança que teve o crente Abraão. Deus é justo, e a
salvação é uma questão de justiça proveniente de um direito “E todo aquele que

tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou
terras, por amor de meu nome, receberá cem vezes tanto, e herdará a vida
eterna” ( Mt 19:29 ).
Qualquer que deixar casa, irmãos, irmãs, pai e mãe tem o direito a vida eterna, e
a aplicabilidade universal da promessa é o que se denomina equidade “Por isso, o
SENHOR esperará, para ter misericórdia de vós; e por isso se levantará, para se
compadecer de vós, porque o SENHOR é um Deus de equidade; bem-aventurados
todos os que nele esperam” ( Is 30:18 ).
Como Deus é Deus de equidade, somente os que nele esperam são bemaventurados, ou seja, quem ouve e crê na palavra de Deus “Porque assim diz o
Senhor DEUS, o Santo de Israel: Voltando e descansando sereis salvos; no
sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quisestes” ( Is 30:15 ).
Haveria algum mérito por parte do homem em voltar e descansar? Estar
sossegado e confiante é meritório? Não! Estar sossegado e descansado é o
exercício da confiança na palavra da fé somente.
O erro que a teologia reformada apresenta sobre os temas eleição e
predestinação não leva em conta a equidade de Deus, pois fixa, sem critérios, o
tratamento que Deus dispensa para com as suas criaturas. Equidade é justiça e
igualdade! Deus faz justiça a todos os homens sem distinção alguma.
Deus julga em equidade, e não segundo a Sua soberania. Ele estabeleceu a sua
palavra como parâmetro de justiça e vela sobre ela para a cumprir.
Deus julga com equidade porque como legislador e juiz se submete à sua palavra
“Inclinar-me-ei para o teu santo templo, e louvarei o teu nome pela tua
benignidade, e pela tua verdade; pois engrandeceste a tua palavra acima de todo
o teu nome” ( Sl 138:2 ). Por exemplo: Deus não tem o culpado por inocente.
Não é de se admirar que Deus salva apenas alguns, antes devemos nos admirar
pelo fato de Deus possuir todo poder nos céus e na terra e se resignar a desejar
que todos os homens se salvem e, sem violar a sua palavra, salvar somente
aqueles que creem na sua palavra. Fico admirado de Deus resistir à sua própria
vontade, pois não basta Ele querer que todos se salvem, antes é necessário que
venham ao conhecimento da verdade para que Ele possa dignificar-se em salválos ( 1Tm 2:4 ), porque onde está o Espírito de Deus, ai há liberdade.

Fico admirado também de que Deus tenha providenciado poderosa salvação a
todos os homens “Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a
todos os homens” ( Tt 2:11 ) e, apesar de ser onipotente, roga, por intermédio dos
seus embaixadores, que os homens se reconciliem com Ele “De sorte que somos
embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos,
pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus” ( 2Co 5:20 ).
Deus não é obrigado a salvar a todos, mas se obrigou a salvar os crentes pela
loucura da pregação “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” ( 1Co 1:21 ). É admirável que Deus se obrigue a salvar a todos que
n’Ele crê, sem fazer acepção alguma.
Apontar a soberania de Deus para justificar a afirmação de que Deus salva alguns
em detrimento de outros, fere a perfeição de Deus pois, apesar de ser soberano:
Deus não nega a si mesmo ( 2Tm 2:13 );
Deus não pode mentir ( Tg 1:12 );
Deus a ninguém oprime ( Jó 37:23);
A ninguém tenta ( Tg 1:13 );
Deus não aceita suborno ( 2Cr 19:7 );
Deus não faz acepção de pessoas ( 2Cr 19:7 );
Deus não pode deixar de fazer justiça, e ( Lc 18:7 );
Deus não atende pedidos que contrarie a sua natureza ( Ex 32:32 ).
Apesar de ter vontade de salvar todos os homens e ser poderoso para fazê-lo, por
ser justo e equânime Deus salvará somente os que O amam “E faço misericórdia a
milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos” ( Ex 20:6
).
Basta aprender o significado de “Misericórdia quero, e não sacrifício” ( Mt 9:13 ),
que se compreenderá a palavra que diz: “Terei misericórdia de quem eu tiver
misericórdia” ( Ex 33:19 ), pois Deus faz misericórdia aos que tem misericórdia (
Os 6:4 -6).
Por causa da promessa de vida eterna que é anterior aos tempos dos séculos,
Deus se obrigou a salvar todos quantos creem ( Tt 1:2 ), pois terá misericórdia
dos misericordiosos ( Mt 5:7 ).

Malaquias descreve o amor de
Deus
Deus instrui o povo: Não darás a primogenitura ao filho da amada, preferindo-o
ao filho da desprezada. O que Deus demonstra? Que era vetado favorecer um filho
em detrimento do outro. Deus ensina por meio da lei que é vetado negar o que é
de direito a um filho. E quanto ao que ocorreu com Isaque e Esaú? Deus
favoreceu a Jacó? Da relação fraterna entre Esaú e Jacó (Não era Esaú irmão de
Jacó?) é possível determinar como se dá o amor de Deus. Leia e descubra!

Malaquias descreve o amor de Deus
1 Peso da palavra do SENHOR contra Israel, por intermédio de Malaquias.
2 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,
3 E odiei a Esaú; e fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança
aos chacais do deserto.
4 Ainda que Edom diga: Empobrecidos estamos, porém tornaremos a edificar
os lugares desolados; assim diz o SENHOR dos Exércitos: Eles edificarão, e
eu destruirei; e lhes chamarão: Termo de impiedade, e povo contra quem o
SENHOR está irado para sempre.
5 E os vossos olhos o verão, e direis: O SENHOR seja engrandecido além dos
termos de Israel.
Pouco se sabe a respeito deste servo do Senhor, mas as profecias que Malaquias
entregou ao povo de Israel nos dizem muito!
As profecias que foram entregue por ele nos dizem muito porque nelas estão
descrita a maneira pela qual Deus se relaciona com suas criaturas.
Outra característica do livro de Malaquias que é importante observar são os

parâmetros que o livro nos permite traçar e destacar quanto a interpretação
bíblica.

Característica do livro
O livro é um misto de perguntas e respostas diretas.
Em cada ciclo de perguntas e respostas temos uma ideia central a ser analisada.
Neste primeiro ciclo a ideia em destaque é o amor de Deus para com o seu povo
Israel.
As perguntas e respostas apontam para o presente. O ‘agora’ do escritor e dos
destinatários. Elas fazem referência a alguns elementos do passado, mas a
aplicabilidade dos ensinos é para o momento em que o profeta está passando a
mensagem presente Ex: ( Ml 1:2 -4).
Em todos os ciclos de perguntas e respostas encontramos uma profecia que
aponta para um futuro distante, e que serve de consolo àqueles que receberam de
bom grado o peso do Senhor Ex: ( Ml 1:5 ).
Para interpretar o livro de Malaquias, precisamos nos socorrer das referências
feitas no novo testamento, e das citações de certos personagens que o escritor
faz.
Ao lermos a passagem: “Amei a Jacó, e aborreci a Esaú”, devemos verificar os
elementos que compõe a história de Esaú e Jacó, sem no esquecermos das
referências e aplicabilidade feita pelos apóstolos no novo testamento.
Este é o nosso objetivo, encontrar a ideia que as passagens procuram transmitir.

A sentença
Peso da palavra do SENHOR contra Israel, por intermédio de Malaquias ( Ml
1:1 )

O livro de Malaquias contém várias sentenças proferidas por Deus repreendendo
o povo de Israel.
O público alvo deste livro é o povo de Israel. Eles eram os destinatários exclusivos
da mensagem divina quanto ao peso.
Deus usou o profeta Malaquias para entregar uma mensagem contra Israel.
Diante desta característica do livro se faz necessário um cuidado maior quanto a
interpretação das mensagens nele contida.
É necessário a quem interpreta o livro observar estes aspectos, pois eles
delineiam o caminho para uma interpretação segura.
Observe: A mensagem do livro é especifica para Israel, mas alguns dos aspectos
da mensagem demonstram de que maneira Deus se relaciona com suas criaturas.
A mensagem é especifica a Israel, mas a maneira que Deus se relaciona com suas
criaturas é pertinente a todos os homens.
Através da mensagem entregue pelo profeta é possível compreendermos em que
se baseia o amor de Deus.

“Então conheçamos, e prossigamos em conhecer ao SENHOR; a sua saída,
como a alva, é certa; e ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que
rega a terra” ( Os 6:3 )

O povo de Israel
Israel, alvo da mensagem.
É o povo escolhido por Deus para fazer conhecido o seu nome a todas as nações.
Como nação foi escolhida para a importante missão de demonstrar o maravilhoso
nome de Deus a todos os homens.
Por intermédio do povo de Israel Deus revelou poderosa salvação a todos os
homens.

Paulo demonstrou aos cristãos em Roma que ao povo de Israel (a nação) foi dado
a lei, o culto, as promessas, os patriarcas e Cristo Jesus segundo a carne ( Rm 9:3
-4).
A escolha de Israel não foi para promover a salvação individual de cada homem
desta nação, ou seja, a escolha da nação de Israel não é comparável à missão da
igreja.
Por Deus agir de forma poderosa ao tirar o povo do Egito, conduzindo-o pelo
deserto, Israel tornou-se conhecido a todos os povos.
Os grandes feitos realizados por Deus em prol de Israel tornou conhecido o nome
do Deus de Israel ( Ex 14:17 -19; Ex 15:14 ).
Esta foi a missão pela qual o povo de Israel foi escolhido em meio a outras nações
( Dt 7:7 ). Um homem torna-se uma nação através do cuidado especial do seu
Deus.
“E correu de ti a tua fama entre os gentios, por causa da tua formosura, pois
era perfeita, por causa da minha glória que eu pusera em ti, diz o Senhor
DEUS” ( Ez 16:14 ).
Israel era e continuará sendo o povo de Deus com uma missão específica.
Mas a escolha para a missão não proporcionou salvação aos israelitas ( Rm 9:6 ).
Para alcançarem a salvação de Deus os israelitas deviam crer na mensagem
apregoada pelos seus profetas.
E qual era a mensagem apregoada desde Moisés, que é essencial a salvação
individual?

“Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a
vossa cerviz” ( Dt 10:16 )
Recapitulando: Observe que Deus escolheu e tirou Israel do Egito, mas logo
em seguida, quase todos aqueles que tinham acima de 20 anos acabaram
perecendo no deserto! O salmista bem retrata este quadro no salmo 78:

“Não refrearam o seu apetite. Ainda lhes estava a comida na boca, Quando a
ira de Deus desceu sobre eles, e matou os mais robustos deles, e feriu os
escolhidos de Israel. Com tudo isto ainda pecaram, e não deram crédito às
suas maravilhas. Por isso consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na
angústia” ( Sl 78:30 -33).

Deus feriu no deserto os escolhidos de Israel. Seriam os escolhidos para a
salvação? Não! Deus feriou os escolhidos que executavam a importante missão de
fazer conhecido o nome do Senhor.
Se a escolha de Deus fosse para promover a salvação eterna de todos que saíram
do Egito, eles não teriam sido consumidos no deserto “…pois não creram em
Deus, nem confiaram na sua salvação” ( Sl 78:22 ).
A salvação de Deus não foi dada à nação, mas para alcançá-la bastava ao povo
darem ouvido a voz do Senhor: “Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração..”.
Após esta breve análise verifica-se que a sentença de Deus proferida por
Malaquias contra Israel tem como objetivo repreender a nação, visto que a nação
toda havia se distanciado da presença do Senhor.
Por isso o livro inicia-se assim: “Peso da palavra do Senhor contra Israel…” A
sentença é especifica ao povo de Israel, pois todos se desviaram cada um após os
seus próprios caminhos.
“…também estes escolhem os seus próprios caminhos, e a sua alma se
deleita nas suas abominações” ( Is 66:3 ).
Resumindo: Israel foi escolhido para a missão de tornar conhecido o nome de
Deus a todos os povos, mas a salvação de Deus só é alcançada
individualmente por meio da fé ( Sl 78:22 ).

O motivo do peso do Senhor
É histórica a obstinação do povo de Israel em não atender o seu Deus. Desde que
foram tirados do Egito, o povo sempre oscilou em seus caminhos perante o
Senhor.
Parecia um ciclo vicioso: o povo pecava, Deus os repreendia e eles se
arrependiam “Porque conheço a tua rebelião e a tua dura cerviz; eis que, vivendo
eu ainda hoje convosco, rebeldes fostes contra o SENHOR; e quanto mais depois
da minha morte?” ( Dt 31:27 ).
O peso, ou a sentença de Deus para um determinado povo, geralmente é proferido
quando a medida de transgressão de um povo é completa.
O povo de Israel se arrependia quando estava em dificuldade, mas o livro de
Malaquias evidencia um novo comportamento do povo frente a mensagem divina.
Eles deixaram de considerar os seus pecados, e passaram a questionar a
mensagem entregue pelos seus profetas.
O peso do Senhor é contra a condição pecaminosa que estavam e por passarem a
questionar a mensagem do Senhor.
O povo restaurado do cativeiro tornou-se mais reclusos em seus pecados. Este é o
motivo do peso do Senhor.
Verificamos que a mensagem de Deus é específica ao povo de Israel e que só
alguns aspectos da mensagem dizem respeito a toda humanidade.
Verificamos também que Israel foi comissionado para uma missão, o que não
dá direito a salvação.
Por último, nos inteiramos do motivo pelo qual Deus declara a sua sentença
contra Israel.

Deus declara o seu amor
Os cinco primeiros versículos do livro de Malaquias tratam especificamente do

amor de DEUS para com o seu povo.
A mensagem do livro destina-se ao povo de Israel, mas como o amor de Deus
também é direcionado a toda humanidade, estes cinco versículos nos ajudarão a
compreender alguns aspectos deste amor.
No novo testamento lemos o seguinte:
“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna” ( Jo
3:16 ).
Do livro de Malaquias extraímos a seguinte afirmação:
“Eu vos tenho amado, diz o SENHOR” ( Ml 1:2 ).
Analisaremos a declaração de amor que Deus fez ao povo de Israel com base no
versículo seguinte:
“Agora, pois, seja o temor do SENHOR convosco; guardai-o, e fazei-o; porque
não há no SENHOR nosso Deus iniquidade nem acepção de pessoas, nem
aceitação de suborno” ( 2Cr 19:7 ).
Este versículo nos revela três verdades que são imutáveis. Se estas verdades são
inalteradas, elas servem de base para a nossa análise.
Em Deus não há:
a) Pecado, pois Ele é santo;
b) Acepção de pessoas;
c) Ele não aceita suborno (não corrompe o direito).
Deus é santo, pois a ninguém oprime. Ou seja, Deus não pode ser tentado pelo
mal “Ninguém, sendo tentado, diga: De Deus sou tentado; porque Deus não pode
ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta” ( Tg 1:13 ).
É nestes termos que se revela a santidade de Deus: apesar de sua soberania, Deus
não oprime as suas criaturas.
Segue-se que este princípio refere-se a todos, pois ele não faz acepção de

pessoas. Independente de origem, raça, nação, comportamento, etc. Deus não faz
acepção. Trata a todos de igual modo.
É da natureza divina a retidão, a justiça e o juízo. Deus não corrompe o direito de
ninguém, e aliado a isso, ele não faz acepção de pessoas.
Estas são verdades eternas que não podem ser mudadas. Não importa o povo a
época, as pessoas, o comportamento dos homens, por que: Deus não faz acepção
de pessoas, e ama a todos os homens.
Da mesma maneira que Deus ama a todos os homens indistintamente, Deus
amava a cada um dos integrantes do povo de Israel ( Dt 4:37 ; Dt 7:7 -8 ; Dt 10:15
; Dt 23:5 ).
Este é o primeiro parâmetro que utilizaremos para analisar a afirmação de Deus:
“Eu vos tenho amado…”.
Da mesma forma que Deus amou ao povo de Israel, ele amou o mundo, isto
porque ele não faz acepção de pessoas. Precisaremos deste raciocínio para
interpretar o restante do texto.
A afirmação de Deus é categórica ao povo de Israel: “Eu vos tenho amado”. Esta
afirmação não pode ser tomada de forma relativa, ou de maneira parcial. O amor
de Deus é pleno conforme Ele mesmo afirma.

A queixa de um povo
Esta foi a resposta leviana do povo: “Em que nos tem amado?” ( Ml 1:2 ).
É plausível a pergunta do povo de Israel?
Uma nação decadente como conseqüência direta de seus pecados pergunta sem
ao menos observar os grandes feitos de Deus no passado.
“Oh geração! Considerai vós a palavra do SENHOR: Porventura tenho eu
sido para Israel um deserto? Ou uma terra da mais espessa escuridão? Por
que, pois, diz o meu povo: Temos determinado; não viremos mais a ti?” ( Jr
2:31 )

A declaração de amor que Deus fez ao povo é uma resposta às queixas constantes
do povo de Israel. Eles constantemente diziam: “Em que nos amaste?” Com esta
pergunta o povo queria que fosse revelado onde Deus demonstrou o seu amor,
visto que a condição do povo era miserável e deprimente frente às outras nações.
A queixa constante “Em que nos amastes” é que traz a declaração divina: “Eu vos
amei, diz o Senhor”.

Deus dá provas do seu amor
A pergunta: “Não era Esaú irmão de Jacó? Disse o SENHOR” nos dá os elementos
essenciais para compreendermos o amor de Deus para com o homem.
Da relação fraternal entre Esaú e Jacó destacamos os seguintes elementos que
devem ser analisados:
1. Esaú e Jacó: filhos de Isaque;
2. Ambos nasceram milagrosamente;
3. Eram gêmeos;
4. A primogenitura;
5. A linguagem utilizada.
Só é possível compreendermos a prova de amor que Deus apresenta após
analisarmos minuciosamente estes cinco elementos que existem na relação
fraternal de Esaú e Jacó.

A história
Deus prometeu a Abraão que dele faria uma grande nação e que nele seriam
benditas todas as nações da terra “E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei
e engrandecerei o teu nome; e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te
abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem; e em ti serão benditas todas

as famílias da terra!” ( Gn 12:2 -3).
Apareceu o Senhor novamente e prometeu a Abraão que a sua semente daria as
terras de Canaã “E apareceu o SENHOR a Abrão, e disse: À tua descendência
darei esta terra. E edificou ali um altar ao SENHOR, que lhe aparecera” ( Gn 12:7
).
Até aqui Deus prometeu a Abraão que dele seria feito uma grande nação, que eles
possuiriam a terra de Canaã e que de Abraão todas as famílias da terra seriam
benditas.
Mas, algo preocupava Abraão: ele não tinha filhos.
Ele questionou o Senhor: “O Senhor Deus, o que me darás, se continuo sem
filhos?” ( Gn 15:2 ).
Abraão apresentou o seu servo damasceno Eliézer como solução por não ter um
filho, foi então que Deus prometeu: “…aquele que das tuas entranhas sair será o
teu herdeiro”. Abraão creu, e isto foi lhe imputado como justiça.
Por que a fé de Abraão foi lhe imputada como justiça?
A explicação é simples: Se Abraão creu que Deus é poderoso para dar-lhe o que
prometeu (neste caso um filho de suas entranhas), é porque ele cria na
providência divina. Como a salvação nada mais é do que a providência divina a
toda humanidade, Abraão foi justificado.
Logo em seguida, Sara, a mulher de Abraão, quis ter um filho por meio da sua
escrava egípcia, Hagar. Foi quando nasceu Ismael.
Novamente Deus aparece e reitera as suas promessas a Abraão, e ele apresenta
Ismael diante do Senhor, pois se achava velho para ter um filho ( Gn 17:17 -18).

Deus cumpriu a sua promessa e Isaque
nasceu
Mas, Sara viu o filho da escrava zombando de seu filho e mandou Abraão despedir

a escrava com o seu filho; Abraão ficou ressabiado, pois Ismael, segundo a sua
concepção, era o seu primogênito. 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” ( Gn 21:12 ).
A promessa de Deus não se refere à descendência carnal de Abraão, como foi o
caso de Ismael e os filhos das concubinas de Abraão ( Gn 25:5 -6). A promessa se
concretizou na descendência proveniente da própria promessa – Isaque.
A promessa de Deus diz respeito a Isaque, e não a Ismael.
Os filhos de Abraão e de Isaque haveriam de herdar a terra porque Deus
prometeu. Haveria de adquiri-la por meio da fé? Não! Eles tinham direito a terra
prometida, pois Deus a concedeu a descendência de Abraão por promessa.
Mas, e quanto à salvação? Eles haveriam de adquirir a salvação pelo simples fato
de serem descendência e herdeiros de Abraão “Nem por serem descendência de
Abraão são todos filhos…” ( Rm 9:7 ). Herdar a terra prometida é o mesmo que
alcançar a salvação de Deus? Não!
A promessa de salvação feita por Deus refere-se aos que creem no descendente
de Abraão, que é Cristo “Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua
descendência. Não diz: E às descendências, como falando de muitas, mas como de
uma só: E à tua descendência, que é Cristo” ( Gl 3:16 ).
Paulo complementa: “Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus,
mas os filhos da promessa são contados como descendência” ( Rm 9:8 ).
Para ser filho da promessa o homem precisa crer na providência divina, e então
será justificado como foi o patriarca Abraão ( Jo 1:11 -12).
Deus havia prometido a Abraão que em Isaque seria chamada a sua descendência
( Gn 21:12 ). Quando a Abraão e Sara parecia impossível terem um filho, nasceu
Isaque.
De Isaque nasceram Esaú e Jacó, ambos herdeiros.
Observe que tanto Esaú quanto Jacó tinham plenos direitos de herdarem de
Isaque.

Ao fazer referência ao termo ‘herdar’, estamos fazendo referencia a um direito
terreno. Já a promessa faz referencia a bens eternos.

A Promessa
Da promessa sabemos que ela refere-se ao DESCENDENTE, que é Cristo, pois
nele são benditas todas as famílias da terra.
“E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te
amaldiçoarem; e em ti serão benditas todas as famílias da terra” ( Gn 12:3 ).
“Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz: E
às descendências, como falando de muitas, mas como de uma só: E à tua
descendência, que é Cristo” ( Gl 3:16 ).
Observe que a promessa foi feita a Abraão e a sua descendência, que é Cristo;
desta promessa fundamenta-se o evangelho, pois a Abraão foi anunciado o
evangelho primeiramente ( Gl 3:8 ).
O fato de em Abraão serem benditas todas as famílias da terra nos dá parâmetros
para entendermos a base do evangelho.
Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado como justiça.
Conclui-se que, como Deus não faz acepção de pessoas, aqueles que crerem na
justiça de Deus (providenciada e demonstrada aos homens), serão justificados
como o crente Abraão ( Gl 3:6 -9).
A promessa é por graça, pois Abraão não realizou obra alguma que merecesse a
justiça divina, mas ao crer que Deus poderia realizar tudo o que prometerá, foi
justificado! Observe que Deus pode realizar muito mais do que aquilo que
pensamos ou pedimos ( Ef 3:20 ).
Abraão pensava em sua descendência quando recebeu a justiça de Deus.
Segue-se que a promessa diz respeito àqueles que são da fé, ou seja, daqueles que
são filhos de Deus; daqueles que tem a mesma fé que teve Abraão.

Por outro lado, tanto Esaú quanto Jacó eram filhos de Abraão segundo a carne, e
se a promessa fosse por descendência, ambos deveriam ser filhos da promessa.
Mas não é assim a promessa ( Rm 9:8 ).

Herdeiros
Com relação a herdar de Isaque, Esaú e Jacó tinham direito.
Com relação à promessa ambos precisavam crer para alcançá-la, mas com relação
à herança, ambos tinham direito.
Com relação ao direito a herança de Abraão, nem o jovem Damasceno, nem
Ismael puderam herdar ( Gn 15:2 -3 e Gn 21:10 ). Observe que aos filhos das
concubinas Abraão deu presente, mas a Isaque, Abraão deu tudo que possuía ( Gn
25:4 -5).
Abraão queria de várias formas constituir um herdeiro para si, mas Deus lhe
prometeu que teria um filho de Sara sua mulher ( Gn 17:19 ).
Nasceu Isaque que tornou-se herdeiro de Abraão, e nele também foi chamada a
descendência de Abraão conforme a promessa.
Como Isaque era único não houve qualquer discórdia acerca das questões em
torno da primogenitura. Com Esaú e Jacó tal discussão é diferente.
Esaú, Jacó e Isaque eram filhos de Abraão; Esaú, Jacó e Isaque eram herdeiros de
Abraão; Isaque era descendente segundo a promessa, mas de Esaú e Jacó não
podemos dizer o mesmo.
Da mesma maneira que Esaú e Jacó nasceram de uma estéril, o que demonstra
um milagre de Deus, Isaque também nasceu. Mas ter direito a herança e nascer
de uma concepção milagrosa não faz de ninguém filho da promessa.
Porém, há um elemento diferenciador: enquanto Isaque era filho único, Esaú e
Jacó eram gêmeos. Deste fato surge o direito decorrente da primogenitura.

A Primogenitura
Sobre a primogenitura a lei de Moisés diz o seguinte:
“Será que, no dia em que fizer herdar a seus filhos o que tiver, não poderá
dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo-o ao filho da desprezada,
que é o primogênito. 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
21:16 ).
Segue-se que o direito de primogenitura já existia antes mesmo da lei; mas, a lei
além de instituí-la, dá os parâmetros para executar a partilha da herança.
Em primeiro lugar precisa-se observar que, para existir o direito de
primogenitura, há a necessidade de se ter filhos “…fizer herdar a seus filhos…”.
Isto porque não há como se preitear o direito de primogenitura quando se é filho
único, e este foi o caso de Isaque.
O primogênito é o filho da primeira gestação, e tal direito não havia como ser
passado do irmão mais velho ao mais novo. Era um direito decorrente do
nascimento.
Agora pergunto: Como Jacó conseguiu aprovação de Deus ao adquirir o direito de
primogenitura de Esaú?
Observe que Esaú e Jacó não eram frutos de gestações diferentes. Eles nasceram
quase que simultaneamente, e de um único parto. Não houve interrupção no parto
de Esaú e Jacó.
Jacó nasceu ligado ao calcanhar de Esaú, o que sinaliza que não houve
interrupção no parto. Isto demonstra que ambos tinham direitos à primogenitura.
Segue-se que se Jacó tivesse nascido de uma segunda gravidez seria impossível
ele adquirir o direito de primogenitura.
Mas, como Esaú e Jacó eram provenientes de uma mesma gestação, e nasceram
na seqüência, neste caso em específico foi possível a Jacó comprar o direito de
primogenitura.

A linguagem
Outro fator importante a se observar quando se interpreta um texto está na
linguagem utilizada pelo escritor. Observe:
“…não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo-o ao filho
da desprezada, que é o primogênito” ( Dt 21:16 ).
Filho da amada refere-se aquele que o pai tem preferência; já o filho da
desprezada refere-se àquele que tem o direito a primogenitura, mas que não tem
a preferência do pai.
Desta maneira podemos concluir que o amor do homem é tendencioso. Um
exemplo claro de amor tendencioso é o de Isaque: “E amava Isaque a Esaú,
porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó” ( Gn 25:28 ).
O amor do homem é sentimental. Basta que algo lhe agrade que estará
favorecendo o seu semelhante. O homem no trato com os seus semelhantes
geralmente tem preferência entre um e outro.
Esta passagem de Deuteronômio bem representa a maneira que o homem prefere
um em detrimento de outro. Por gostar mais de uma de suas mulheres, o homem
quando da partilha dos bens, acabava por favorecer o filho da mulher que ele
mais amava.
Desta maneira Deus instrui o povo: Não darás a primogenitura ao filho da amada,
preferindo-o ao filho da desprezada. O que Deus demonstra? Que era vetado
favorecer um filho em detrimento do outro.
Deus ensina por meio da lei que é vetado negar o que é de direito a um filho. E
quanto ao que ocorreu com Isaque e Esaú? Deus favoreceu a Jacó?
Da relação fraterna entre Esaú e Jacó destacamos os elementos enumerados
anteriormente. Todos os elementos são implícitos da relação estabelecida: “Não
era Esaú irmão de Jacó?”.
Há uma linguagem própria ao tema; há um direito que não pode ser negado;
ambos eram herdeiros e nasceram de uma única gravidez, etc.
Todas as considerações em torno dos irmãos Esaú e Jacó nos leva a entender o

amor de Deus, tanto para com Israel, como para a humanidade.
“Contudo, amei a Jacó…”
Quando Deus pergunta ao povo: “Não era Esaú irmão de Jacó?” é porque a
resposta do povo serve de sustentação a argumentação seguinte.
A pergunta nos remete a um ‘sim’ como resposta. É necessário que consideremos
a história que permeia a vida destes dois personagens, pois a pergunta divina nos
remete a relação fraternal de Esaú e Jacó.
Eles não eram irmãos? Ou seja, eles não nasceram de Isaque? Ambos não eram
filhos de Abraão? Eles não eram gêmeos? A resposta é sim! Esaú e Jacó eram
irmãos.
Através deste argumento Deus prova que sempre amou o povo de Israel.
Como? Através dos cinco elementos anteriores podemos compreender de que
maneira Deus amou a Jacó.
“Todavia amei a Jacó…”
Jacó tornou-se alvo do amor de Deus, apesar de Esaú e Jacó serem irmãos.
Como? Como Deus amou a Jacó?

Passemos à resposta:
Isaque, que tinha gosto por caça, amava a Esaú, pois ele era homem do campo e
um perito caçador.
O gosto de Isaque e a qualidade de caçador de Esaú são fatores que combinados
influenciaram o amor do patriarca.
“E cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na caça, homem do
campo; mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. E amava Isaque
a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó” ( Gn
25:26 -27).
Isaque amava a Esaú. Observe que o amor de Isaque tinha em preferência Esaú;

observamos um amor tendencioso.
Esaú era caçador e Jacó um homem sossegado que habitava em tendas. Segundo
a visão e o sentimento de Isaque, Jacó não tinha as mesmas afinidades, o que o
levou a preferir Esaú.
A bíblia registra várias vezes declarações de amor de Deus para com o seu povo
Israel. Observe:

“E, porquanto amou teus pais, e escolheu a sua descendência depois deles, te
tirou do Egito diante de si, com a sua grande força” ( Dt 4:37 );
“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 todos os povos; 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”
( Dt 7:7 -8);
“Tão somente o SENHOR se agradou de teus pais para os amar; e a vós,
descendência deles, escolheu, depois deles, de todos os povos como neste dia
se vê” ( Dt 10:15 );
“Porém o SENHOR teu Deus não quis ouvir Balaão; antes o SENHOR teu
Deus trocou em bênção a maldição; porquanto o SENHOR teu Deus te
amava” ( Dt 23:5 ).

Ao ler os versículos acima, verifica-se que o amor de Deus para com o povo de
Israel não é igual ao amor de Isaque para com os seus filhos.
O amor de Isaque era segundo o gosto que ele tinha pela caça; já o amor de Deus
é segundo a sua vontade. Isaque amava a Esaú por causa da qualidade de
caçador; Israel não tinha nenhuma qualidade, no entanto Deus ama a Israel ( Dt
9:6 ).
Observe que a declaração de Deus a Israel vem atrelada ao amor para com os

patriarcas e com a promessa que a eles foi realizada.
Deus amou aos pais e escolheu a descendência dos patriarcas ( Dt 4:37 ). Não
foram as qualidades do povo que fez surgir o amor de Deus, antes o amor de Deus
para com os patriarcas é quem deu origem ao povo de Israel. Segue-se que Deus
teve prazer em Israel e os escolheu porque os amava e para guardar a aliança
feita com os pais ( Dt 7:7 -8).
Deus reitera o seu amor para com Israel dizendo: “Tão somente o Senhor se
agradou de teus pais para os amar”; O fato de Deus se agradar dos patriarcas é
que deu causa ao amor de Deus. Como?
Retornemos ao fato de Deus chamar o patriarca Abraão. Deus falou a Abraão:
“Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te
mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu
nome; e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei
os que te amaldiçoarem; e em ti serão benditas todas as famílias da terra” ( Gn
12:1 -3).
A proposta de bênção a Abraão partiu de Deus, ou seja, Deus se agradou de
Abraão. Como Abraão correspondeu à proposta divina saindo da sua parentela,
Deus passou a cumprir a sua proposta, o que demonstra o amor de Deus.

“O amor de Deus é demonstrado em santidade, retidão e justiça”
O amor do homem é demonstrado em favoritismo pessoal.
Já o amor de Deus é demonstrado em justiça. Como pode ser isso?
“Não era Esaú irmão de Jacó? disse o SENHOR; todavia amei a Jacó …”
Esaú e Jacó eram irmãos, mas apesar da relação fraternal entre os gêmeos, Deus
amou a Esaú.
De que maneira Deus amou a Jacó?
Deus favoreceu Jacó em detrimento de Esaú? Isto seria amor? Não haveria
acepção?

É isto que a relação fraternal evidenciada demonstra:
a) Deus é santo;
b) Não faz acepção de pessoas;
c) Não perverte o direito.
Quem era Jacó?
A bíblia descreve Jacó como sendo um homem de personalidade sossegada. O
estilo de vida de Jacó era o de habitar em tendas.
A bíblia também descreve o nascimento de Jacó: um milagre! Raquel era estéril,
mas concebeu após Isaque ter orado insistentemente ao Senhor. Raquel concebeu
gêmeos e durante o parto Jacó saiu grudado ao calcanhar de seu irmão ( Gn 25:26
).
Jacó durante a sua mocidade se mostrou oportunista comprando o direito de
primogenitura do seu irmão ( Gn 25:29 -34).
Quando Isaque procurou abençoar os seus filhos, Jacó foi sutil e recebeu a bênção
que antes pertencia a seu irmão ( Gn 27:35 ).
Diante da história de Jacó, pode-se afirmar que Deus só amou Jacó?
Não! Por quê? Porque Deus é santo e não faz acepção de pessoas! Deus amou e
ama a todos os homens de igual modo.
Tanto Esaú quanto Jacó foram alvos do amor de Deus.
Mas, por que a bíblia diz que ‘Deus amou a Jacó’, se ele ama a todos? Por que
Deus não perverte o direito, e um exemplo claro é a declaração: Deus não aceita
suborno.
Jacó adquiriu legalmente o direito de primogenitura, e em decorrência do direito
adquirido, Jacó foi ‘amado’ do Senhor. Ou seja, Deus concedeu a Jacó o que lhe
era de direito.
Responda as perguntas seguintes acerca da declaração de Deus:
• Deus amou mais a Jacó do que Esaú? Não!

• Jacó era melhor que Esaú? Não!
• Jacó foi abençoado em decorrência da sua fé? Não!
• Deus favoreceu a Jacó em detrimento de Esaú? Não!

No caso de Esaú e Jacó não entra em voga questões pessoais como qualidades,
moral, comportamento e vontade, antes o fator em evidência é o direito adquirido.
O amor de Deus foi revelado quando foi concedido a Jacó o que lhe era de direito.
Neste ponto entram em questão os cinco elementos enumerados no início da
análise:
• A linguagem;
• O direito de primogenitura;
• O direito de herdar;
• A promessa, e;
• A história.
A linguagem utilizada por Malaquias para anunciar o sentimento divino é
totalmente pertinente a linguagem bíblica.
Quando o profeta Malaquias transmite ao povo a seguinte mensagem: “Todavia
amei a Jacó…”, a declaração é realizada em uma linguagem própria a ideia que se
procurou transmitir.
A bíblia registra que Isaque amou a Esaú, mas de que forma?
Com base em preferências pessoais! A bíblia registra que Isaque amava a Esaú
pelo simples fato dele gostar de caça “E amava Isaque a Esaú, porque a caça era
de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó” ( Gn 25:28 ).
Se dependesse de Isaque a bênção decorrente do direito de primogenitura seria
dada a Esaú ( Gn 27:1 -4).

Note que antes de abençoar a Esaú, Isaque queria satisfazer uma necessidade
pessoal.
Seguindo o mesmo estilo de linguagem, a lei mosaica demonstra que o amor do
homem não deve ser de acordo com uma preferência pessoal “Será que, no dia
em que fizer herdar a seus filhos o que tiver, não poderá dar a primogenitura ao
filho da amada, preferindo-o ao filho da desprezada, que é o primogênito” ( Dt
21:16 ).
A linguagem utilizada pelos dois versículos com relação ao amor aponta para
preferência pessoal. Desta maneira a palavra ‘amor’ tem no seu bojo a ideia de
gosto e preferência.
Observe que a expressão ‘filho da amada’ refere-se aquele filho que o pai tem
preferência em decorrência de algum gosto em especial.
Como a bíblia registra que em momento algum se deve favorecer alguém que não
tenha o direito, a análise da declaração: ‘Todavia amei a Jacó’, deve demonstrar
que em Deus não há qualquer tipo de favoritismo pessoal.
Em momento algum Deus teve preferência ou favoreceu Jacó em detrimento de
Esaú.
Deus amou a Jacó, ou seja, a linguagem utilizada e analisada dentro do contexto,
que demonstra que Deus concedeu o que era de direito a Jacó.
Homem decide-se com base em gostos pessoais, e Deus se compraz naquilo que é
justo e reto. A ‘preferência’ de Deus é a justiça.
A relação fraternal entre Esaú e Jacó foi utilizada para retratar de que forma está
estabelecido o amor de Deus para com o povo de Israel.
Lembre-se que a mensagem divina é para o povo de Israel: “Eu vos tenho amado,
diz o SENHOR. Mas vós dizeis: Em que nos tem amado?”. Ou seja, por meio da
mensagem entregue por Malaquias Deus procurou demonstrar ao povo de Israel
que eles estavam sob o cuidado divino devido a promessa feita aos pais “Mas,
porque o SENHOR vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos
pais” ( Dt 7:7 -8).
A mensagem é simples: Deus faz o que é justo ao preservar o povo de Israel (este

é o amor de Deus), isto porque de maneira alguma Ele voltará atrás no juramento
que fez aos pais.
Ao ler a história de Israel, muitos reputam que Deus sempre favoreceu o povo de
Israel em detrimento dos outros povos.
Mas assim não é! Por quê? A resposta é simples: Deus não faz acepção de
pessoas; Deus não aceita suborno e Ele é Santo.
Deus havia prometido aos pais, que de Israel faria uma grande nação, e por
intermédio do cumprimento desta promessa que se revela o cuidado e o amor de
Deus para com Israel.
Após a conscientização de que o contato com a linguagem utilizada por Malaquias
também pode transmitir ou enfatizar uma ideia, passemos ao próximo ponto.
“E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas
más, como eles cobiçaram” ( 1Co 10:6 ).
“Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso
nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos” ( 1Co 10:11 ).
“Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do
verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a
face de Deus” ( Hb 9:24 ).
Para prosseguirmos em nosso estudo precisaremos observar o alerta de Paulo aos
cristãos da igreja em Corintios.
O objetivo do apóstolo Paulo é alertar os cristãos, mas deste alerta nos cabe uma
grande lição.
O apóstolo demonstra que todos aqueles que saíram do Egito passaram pelas
mesmas experiências. Todos foram batizados na nuvem e no mar; todos comeram
da mesma comida; todos beberam da mesma bebida, mas Deus não se agradou da
maioria deles.
Por quê? Por que todos os homens que saíram do Egito, exceto dois, não puderam
adentrar a terra prometida? Todos não beberam da mesma água e não comeram
da mesma comida? ( Nm 14:30 ).

O que ocorreu com o povo de Israel serve de alerta para as nossas vidas, ou seja,
‘estas coisas foram-nos feitas em figuras’ e estão escritas para aviso, para que não
venhamos a incorrer em erros ( 1Co 10:1 -6).
E quanto ao povo de Israel, o povo que nos serve de figuras?
Todos os elementos que estão presentes na história dos patriarcas e de Israel nos
transmitem mensagens por figuras.
O fato de Israel ter estado debaixo da nuvem e ter passado pelo mar demonstram
que todos foram batizados em Moisés ( 1Co 10:1 ); o fato de todos comerem da
mesma comida e beberam da mesma bebida representa que todos se tornaram
participantes de Cristo ( 1Co 10:4 ).
Moisés ao construir o tabernáculo no deserto seguiu um modelo, figura do
verdadeiro tabernáculo que estava nos céus “Estava entre nossos pais no deserto
o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o
fizesse segundo o modelo que tinha visto” ( At 7:44 ).
Quase todos os elementos que foram apresentados no Antigo Testamento contêm
uma ideia transmitida por figuras.
A primogenitura apresenta uma das mais importantes das figuras bíblicas.
Quando Moisés construiu o tabernáculo, o fez com base em um modelo; a lei não
apresentava a imagem exata das coisas, antes era só uma sobra das coisas futuras
“Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas,
nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode
aperfeiçoar os que a eles se chegam” ( Hb 10:1 ).
E o que a primogenitura nos apresenta? Após entendermos a primogenitura,
poderemos verificar a que se refere esta importante figura bíblica.
As figuras fazem referência a bens futuros e eternos. Nestas figuras contém
elementos que nos faz perceber certos aspectos pertinentes ao que é permanente
(eterno).
“Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem
conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre
muitos irmãos” ( Rm 8:29 ).

Sabemos que Deus faz todas as coisas segundo o seu propósito. Deus propôs fazer
convergir em Cristo todas as coisas para louvor de sua graça e glória.
Ao falar do propósito eterno de convergir em Cristo todas as coisas na plenitude
dos tempos, Deus falou ao rei Davi assim: “Eu lhe serei por pai, e ele me será por
filho” ( 2Sm 7:14 ). Ou seja, Deus demonstra a Davi qual seria a relação entre
Deus e o descendente de Davi.
Deus estabelece a relação de Pai e Filho ao falar de Jesus ao rei Davi. Por que
Deus estabelece esta relação? Porque antes de existir mundo, na eternidade, não
havia a relação Pai e Filho na divindade. Mas, ao ser introduzido o ‘Deus forte’ no
mundo dos homens, passou a existir a relação Pai e Filho.
Quando na glória, sabemos que Cristo criou todas as coisas “Porque nele foram
criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam
tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado
por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem
por ele” ( Cl 1:16 -17), mas ao ser introduzido Cristo no mundo, pela relação que
estava pré-estabelecida na eternidade, é dada a ordem: “E outra vez, quando
introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem” ( Hb
1:6 ).
Por que se fez necessário se estabelecer a relação de Pai e Filho quando o ‘Deus
forte’ foi introduzido no mundo? “Porque um menino nos nasceu, um filho se nos
deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome:
Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz” ( Is 9:6
). “Os restantes se converterão ao Deus forte, sim, os restantes de Jacó” ( Is 10:21
).
Porque Cristo é o unigênito do Pai, mas havia em Deus o propósito eterno de fazêlo primogênito de toda a criação. Sabemos que Cristo é o unigênito de Deus em
poder e glória, e isto não será alterado ao longo da eternidade, pois a ele glória e
majestade para o todo sempre.
Mas, para que Cristo se tornasse o primogênito de toda a criação, torna-se
premente a existência de irmãos. Não há como existir a primogenitura se há só
um Filho.
Aqui se revela a multiforme sabedoria de Deus, em que Cristo foi feito um pouco

menor que os anjos, porém todas as coisas lhe são sujeitas; e, por meio de Cristo,
Deus trouxe à glória muitos irmãos (que somos nós, a igreja), cumprindo-se o
propósito eterno de Cristo ser o primogênito de toda a criação.
Como? Quando Cristo ressurgiu dentre os mortos, Ele tornou-se o primogênito
dentre os mortos, e quando o cristão morre e ressurge com Cristo, também se
torna um dos filhos de Deus, e Cristo vindica a posição sobre excelente de
primogênito.
Por quê? “Porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas, e
mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas
aflições o príncipe da salvação deles” ( Hb 2:10 ).
Por meio de Cristo tudo existe, mas convinha que Ele levasse à glória muitos
irmãos, ou seja, filhos gerados de Deus. Como conseqüência direta de Jesus ter
introduzido muitos filhos à glória, passou a existir a preeminência de Cristo: o
primogênito dentre os mortos: “E ele é a cabeça do corpo, da igreja; é o princípio
e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência” ( Cl
1:18 ).
Todos os que estão em Cristo, ou seja, que morreram e ressurgiram com Ele, não
possuem alternativa. Haverão de ser filhos de Deus, predestinados, serão
conforme a imagem de Cristo, com o único objetivo de Cristo ser primogênito
dentre muitos irmãos “Porque os que dantes conheceu também os predestinou
para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito
entre muitos irmãos” ( Rm 8:29 ).
Em decorrência destas verdades eternas é que se estabeleceu o direito de
primogenitura. No primeiro momento temos a impressão que o direito de
primogenitura não tem relação com estas verdades eternas, porém ao
observarmos as declarações do apóstolo Paulo, nos inteiramos da seguinte
verdade: a primogenitura foi estabelecida por Deus aos homens como figura de
verdades eternas.
Por isto faz-se necessário observarmos a relação fraternal entre Jacó e Esaú, pois
nela temos que considerar o direito que decorre da primogenitura.
Se olharmos a primogenitura do ponto de vista secular, geralmente ela é
analisada como sendo regras pertinentes à sucessão hereditária, o que envolve

deveres para com a família e direitos quanto a bens patrimoniais.
Todas as vezes que se lê na bíblia que ‘fulano’ era o primogênito, a única relação
que se estabelece é com relação ao direito do mais velho receber porção dobrada
da herança.
Mas, após verificarmos que a primogenitura é figura de conceitos espirituais,
muda a maneira de se observar o porquê a bíblia enfatiza o direito proveniente da
primogenitura.
Paulo ao escrever aos cristãos em Roma faz referência a Esaú e Jacó da seguinte
maneira:
“E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de um, de
Isaque, nosso pai; Porque, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem
ou mal (para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não
por causa das obras, mas por aquele que chama), Foi-lhe dito a ela: O maior
servirá o menor. Como está escrito: Amei a Jacó, e odiei a Esaú. Que diremos
pois? que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma” ( Rm 9:11
-14).
O propósito inicial de nosso estudo é compreender os argumentos utilizados por
Paulo para nos fazer chegar a conclusão de que não há injustiça da parte de Deus.
Justamente a citação de Malaquias: “Amei a Jacó e aborreci a Esaú”, que muitos
usam para afirmar que Deus foi parcial em favor de Jacó é o texto que Paulo
utiliza para demonstrar que não há injustiça em Deus.
Não há de maneira alguma injustiça da parte de Deus! Esta é a conclusão de
Paulo. Mas, como chegar a tal conclusão diante dos argumentos que ele utilizou?
Quando Paulo cita a história de Esaú e Jacó, ele faz referência a eventos que
ocorreram antes do parto. Destes eventos ele destaca que os gêmeos ainda não
haviam nascido (o que demonstra que eles não haviam feito bem ou mal), e Deus
anunciou a Rebeca que o maior haveria de servir o menor.
É certo que Deus adiantou a Rebeca que Esaú serviria a Jacó por meio de sua
onisciência, no entanto, a onisciência não é a base da eleição.
Da mesma forma a soberania de Deus não é a base para a eleição, visto que a

eleição é a base para o seu propósito.
Não! Não foi por meio destes elementos que Deus fez conhecido a Rebeca que
Esaú serviria a Jacó.
1º Não foram as ações de Jacó que determinaram o amor de Deus;
2º Deus não tem preferência por suas criaturas, visto que ele não faz
acepção de pessoas, é santo e não aceita suborno.
Quais são os elementos que o apóstolo Paulo utiliza para afirma que não há
injustiça da parte de Deus? Que por intermédio da onisciência divina, Deus
antecipou a Rebeca que o maior serviria o menor, o que é a base do que foi dito
por intermédio de Malaquias: “Amei a Jacó, e aborreci a Esaú”.
Observe a análise de Paulo:
“Foi-lhe dito a ela: O maior servirá o menor. Como está escrito: Amei a Jacó,
e odiei a Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De
maneira nenhuma” ( Rm 9:11 -14).
Com base no que está escrito em Malaquias (com base em seu amor) é que Deus
disse a Rebeca que o maior haveria de servir o menor. Se o amor é a base, não há
como considerar que a soberania ou a ideia equivocada acerca da ‘presciência’*
de Deus é que demonstra a justiça de Deus.
Por que é segundo o amor de Deus? Porque o amor de Deus é demonstrado em
justiça e não em favoritismo pessoal.
Com base nestes elementos Paulo conclui: “Que diremos, pois? Que há injustiça
da parte de Deus?”.
Novamente: Que elementos? Observe:
“(para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por
causa das obras, mas por aquele que chama)”

Qual o propósito de Deus?
“Que nos salvou, e chamou com uma santa vocação; não segundo as nossas
obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em
Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos” ( 2Tm 1:9 ).
O propósito e a graça de Deus são antes de se estabelecer os tempos que se
mensura através de unidades de medidas tão exíguos como é o caso do ‘século’ (II
Pd 3. 8). O propósito foi estabelecido na eternidade e na pessoa de Cristo Jesus.
Aqui Paulo falou do tempo em que Deus estabeleceu o seu propósito e por meio
de quem ele levou a efeito tal propósito – Jesus Cristo.
“Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que
propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na
dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que
estão na terra” ( Ef 1:9 -10).
Qual o propósito, ou qual a vontade de Deus, que nos é revelado em Cristo? O
propósito de Deus é o de reunir em Cristo todas as coisas “…tanto as que estão
nos céus como as que estão na terra”.
Para este propósito Deus nos fez agradáveis a si por meio de Cristo; perdoou os
nossos pecados, nos redimiu etc ( Ef 1:3 -10).
Além de congregar em Cristo todas as coisas, o propósito de Deus também inclui
a preeminência em tudo “E ele é a cabeça do corpo, da igreja; é o princípio e o
primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência” ( Cl 1:18
).
Novamente vemos que quando Cristo ressurgiu dentre os mortos, ele se tornou o
primogênito de Deus, visto que para alcançarmos a filiação divina nos é
necessário nascer de novo. Só a ressurreição em Cristo proporciona esta nova
condição ao crente.
“Mas sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o
Espírito de graça e de súplicas; e olharão para mim, a quem traspassaram; e
pranteá-lo-ão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito; e chorarão
amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito” ( Zc 12:10
).

O profeta Zacarias lança esclarecimento sobre as duas condições pertinentes a
Cristo. Em um futuro próximo Israel olhará para aquele aquém crucificaram da
seguinte maneira:
a) Chorarão pelo unigênito de Deus. Este versículo demonstra a divindade de
Cristo! Ou seja, chorarão cientes de que crucificaram o filho unigênito de
Deus;
b) Da mesma forma chorarão pelo primogênito, pois está é a condição
daquele que ressurgiu dentre os mortos.
Morreu na cruz o unigênito filho de Deus! Ressurgiu dentre os mortos o
primogênito de Deus, isto porque ele conduz a glória muitos irmãos.
“E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória
do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Deus nunca foi visto por
alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou” ( Jo 1:14 e 18).
“Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco: que Deus enviou seu Filho
unigênito ao mundo, para que por ele vivamos” ( 1Jo 4:9 ).
O apóstolo João é enfático ao falar da condição de Cristo:
a) O Filho unigênito revelou e nos fez conhecer o Pai;
b) O Filho foi enviado ao mundo;
c) Foi possível reconhecer que a glória do Pai estava sobre o unigênito.

“Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem
conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre
muitos irmãos” ( Rm 8:29 );
“O qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação” ( Cl
1:15 );
“E ele é a cabeça do corpo, da igreja; é o princípio e o primogênito dentre os
mortos, para que em tudo tenha a preeminência” ( Cl 1:18 );

“E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos
de Deus o adorem” ( Hb 1:6 );
“E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os
mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos amou, e em seu sangue
nos lavou dos nossos pecados” ( Ap 1:5 ).

Paulo é enfático ao falar da primogenitura de Cristo: Ele é o primogênito de toda
a Criação!
Mas, para Cristo obter a condição de primogênito, fez-se necessário que muitos
irmãos viessem a existência. Como?
Todos aqueles que creem em Deus e em Cristo conforme diz as escrituras, estes
nascem de Deus, e se tornam seus filhos “Mas, a todos quantos o receberam, deulhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome; Os quais
não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem,
mas de Deus” ( Jo 1:12 -13).
“Porque, ainda que foi crucificado por fraqueza, vive, contudo, pelo poder de
Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo
poder de Deus em vós” ( 2Co 13:4 ).
O mesmo poder que trouxer Cristo dentre os mortos é o que opera em nós, os que
cremos!
“E qual a sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos,
segundo a operação da força do seu poder, Que manifestou em Cristo,
ressuscitando-o dentre os mortos, e pondo-o à sua direita nos céus” ( Ef 1:18
-19).
O poder de Deus foi manifesto em Cristo, quando da ressurreição dentre os
mortos. Este poder é que em nós opera.
Todos estes elementos reunidos nos fazem filhos de Deus e irmãos de Cristo.
Desta maneira ele é o primogênito dentre muitos irmãos!
Vimos por meio dos versículos citados acima que Deus aprovou (beneplácito) o

propósito que tivera em si de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Para isto,
o Filho unigênito foi entre por todos nós “Aquele que nem mesmo a seu próprio
Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele
todas as coisas?” Rm 8. 32, e após a ressurreição de Cristo, muitos filhos foram
conduzidos a glória “Porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas,
e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas
aflições o príncipe da salvação deles” ( Hb 2:10 ).
“(para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por
causa das obras, mas por aquele que chama)”
Mas, por que o propósito de Deus é segundo a Eleição?
Paulo estava falando de que maneira se alcança a filiação divina: pela promessa
se é contado como descendência de Abraão (filho de Deus). E qual foi a palavra da
promessa? “Por este tempo virei, e Sara terá um filho” ; da mesma forma a
palavra da promessa foi dita a Rebeca, o que demonstra o propósito de Deus em
constituir filhos para si.
Paulo já havia falado do propósito de Deus em alguns versículos anteriores.
Paulo havia demonstrado que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que
são chamados (aqueles que amam a Deus) segundo o seu propósito ( Rm 8:28 ).
Estes foram predestinados para serem conforme a imagem de Cristo, com o fim
último de Cristo ser primogênito ( Rm 8:29 ).
Temos o propósito de Deus de maneira evidente: Cristo ter a preeminência e Deus
muitos filhos.
Mas há uma ressalva para tudo isto: o propósito é segundo a eleição!
O texto demonstra a onisciência divina: antes de Esaú e Jacó nascerem foi dito a
Rebeca que o maior haveria de servir o menor. Mas, o que foi dito à Rebeca não é
com base na ideia equivocada de presciência ou soberania de Deus. O que foi dito
a Rebeca é conforme o que está escrito: “Amei a Jacó e aborreci a Esaú”.
Se o que foi dito a Rebeca é conforma Malaquias 1. 2- 3 resta a conclusão: Não há
injustiça da parte de Deus!
Observe ainda:

“O maior servirá o menor” é conforme o que está escrito: “Amei a Jacó e
aborreci a Esaú”. Que diremos Pois? Que não há injustiça da parte de Deus!
Por quê? Por que na fase: “Amei a Jacó…” está implícito como é o amor de Deus!
Ou seja, para compreender a frase: “Amei a Jacó…”, só é possível se
considerarmos a relação fraternal de Esaú e Jacó “Não foi Esaú irmão de Jacó?
Todavia..”.

O propósito de Deus é segundo a eleição
Este tópico nos remete ao início do estudo.
A eleição de Deus é desta forma:
“Não foi Esaú irmão de Jacó? Todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú” ( Ml 1:2
-3)
A eleição do homem é da seguinte maneira:
“E cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na caça, homem do
campo; mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. E amava Isaque
a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó” ( Gn
25:27 -28).
O que este dois textos demonstram? Que o amor do homem é tendencioso,
segundo preferências pessoais (gosto). Isaque amava Esaú por ele ser caçador.
Rebeca amava Jacó por ele habitar em tendas e ser sossegado.
O amor do homem é propenso, inclinado a favorecer aquele que mais o agrada.
E como se dá a escolha de Deus? Com base em seu amor!
Daí surge os três elementos: Deus é santo; não perverte o direito e não faz
acepção de pessoas.
Deus amou a Jacó, ou seja, fez o que lhe era de direito, conferindo a ele o direito
de primogenitura. Em momento algum Deus oprimiu a Esaú para que colocasse a
venda o direito de primogenitura – Demonstra a santidade de Deus. Em momento

algum Deus preferi a Jacó em detrimento de Esaú – Demonstra que Deus não tem
ninguém em preferência. Por mais que Esaú buscou reaver o seu direito, não foi
possível – Deus não corrompe o direito; as lágrimas não podem subornar aquele
que é justo e reto “Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a
bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com
lágrimas o buscou” ( Hb 12:17 ).
Por que Esaú não achou lugar de arrependimento? Porque não há como duas
pessoas compartilharem o direito que decorre da primogenitura.
Não podemos confundir: Esaú não achou lugar de arrependimento por não ter
como ele reaver o direito de primogenitura. Mas, se ele se arrependesse dos seus
pecados, sempre haveria lugar, pois na questão relativo a salvação o que impera é
a promessa.
Comentamos a linguagem utilizada por Malaquias e as questões decorrentes do
direito de primogenitura. O próximo passo é comentarmos o direito e a herança.
“E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus, e
co-herdeiros de Cristo: se é certo que com ele padecemos, para que também
com ele sejamos glorificados” ( Rm 8:17 ).
A nossa análise inicia-se com a argumentação paulina: “…se nós somos filhos…”.
Vimos que antes mesmo de haver mundo Deus aprovou o seu próprio propósito de
estabelecer a preeminência de seu Filho; para isso foi introduzido o Unigênito do
Pai no mundo, que após ser entregue e morto em prol da humanidade, ressurgiu e
se assentou a destra de Deus.
O filho de Deus retornou a sua glória, aquela que Ele possuía antes mesmo de
haver mundo conduzindo muitos filhos a glória de Deus, e alcançou a condição de
primogênito dentre os mortos, visto que todos os seus irmãos ressurgem dentre
os mortos com ele.
Resumindo: o direito de primogenitura decorre de um propósito eterno em Deus.
“E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus, e
co-herdeiros de Cristo: se é certo que com ele padecemos, para que também
com ele sejamos glorificados” ( Rm 8:17)
A nossa análise inicia-se com a argumentação paulina: na: “…se nós somos

filhos…”.
Vimos que antes mesmo de haver mundo Deus aprovou o seu próprio propósito de
estabelecer a preeminência de seu Filho; para isso foi introduzido o Unigênito do
Pai no mundo, que após ser entregue e morto em prol da humanidade, ressurgiu e
se assentou a destra de Deus.
O filho de Deus retornou a sua glória, aquela que Ele possuía antes mesmo de
haver mundo, conduzindo muitos filhos à glória de Deus, e alcançou a condição de
primogênito dentre os mortos, visto que todos os seus irmãos ressurgem dentre
os mortos com Ele “E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela
glória que tinha contigo antes que o mundo existisse” ( Jo 17:5 );
Resumindo: o direito de primogenitura decorre de um propósito eterno em Deus.
“E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom Mestre, que hei de fazer
para herdar a vida eterna?” ( Lc 18:18 ).
Este jovem rico ao abordar a Jesus foi bem específico em suas palavras. Que hei
de fazer? A preocupação da humanidade é sobre o que se deve ou não fazer para
se obter a vida eterna “Disseram-lhe, pois: Que faremos para executarmos as
obras de Deus?” ( Jo 6:28 ).
A resposta de Jesus é satisfatória: “Jesus respondeu, e disse-lhes: A obra de Deus
é esta: Que creiais naquele que ele enviou” ( Jo 6:29 ).
Não há o que o homem procure fazer ou que abstenha em fazer que possa dar-lhe
direito a vida eterna. Ao homem isto é impossível, mas a Deus tudo é possível.
Mas, por que o jovem rico utiliza a palavra ‘herdar’ para fazer referência a vida
eterna. Observe que muitos outros versículo refere-se a vida eterna com o termo
‘herdar’:
“Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus?” ( 1Co 6:9 );
“E agora digo isto, irmãos: que a carne e o sangue não podem herdar o reino
de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção” ( 1Co 15:50 ).
“Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir
a favor daqueles que hão de herdar a salvação?” ( Hb 1:14 ).

Com base nestes versículos podemos afirmar que só obtém a salvação aquele que
adquire o direito.
Como foi visto, a primogenitura é um direito. Jesus ao ressurgir dentre os mortos
tornou-se o primogênito dentre os mortos ( Cl 1:18 ).
Em contra partida, muitos irmãos ressurgiram com Ele e passaram a ter direito a
herança dos santos na luz ( 1Pe 1:3 ; Cl 1:12 ).
Desta forma entendemos a colocação do apóstolo Paulo: se nós somos filhos,
somos logo herdeiros também! A condição de filho confere aos crentes o direito.
“Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em
cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa” ( Hb
11:9 ).
O direito que Deus confere é por peio da fé, não por obras.
Observe que a promessa foi dada a Abraão, e Isaque e Jacó passou a ser herdeiros
com o patriarca Abraão.
Pergunto novamente:
Deus amou mais a Jacó do que Esaú? Não!
Jacó era melhor que Esaú diante de Deus? Não!
Jacó foi amado de Deus por ter fé? Não!
A fé de Abraão na promessa realizada por Deus conferiu a seus herdeiros direitos.
Jacó foi abençoado por ter o direito de primogenitura, e não por ter tido fé em
Deus.
Como? Não devemos ter fé para alcançarmos a salvação?
Explico! Em Gênesis temos uma narração de suma importância para entendermos
o que é direito e o que é por fé:
“E estas são as gerações de Terá: Terá gerou a Abrão, a Naor, e a Harã; e Harã
gerou a Ló. E morreu Harã estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu
nascimento, em Ur dos caldeus. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si: o

nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha
de Harã, pai de Milca e pai de Iscá. E Sarai foi estéril, não tinha filhos. E tomou
Terá a Abrão seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora,
mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos caldeus, para ir à terra de
Canaã; e vieram até Harã, e habitaram ali. E foram os dias de Terá duzentos e
cinco anos, e morreu Terá em Harã” ( Gn 11:27 -32).
O livro de Gênesis enumera as gerações até chegar em Abrão. O livro de Gênesis
demonstra que Abrão morava em uma terra pagã, em Ur dos Caldeus.
Quando Deus convocou Abrão, ele era gentio “E fosse pai da circuncisão,
daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas
pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão” ( Rm
4:12 ).
Abraão estava em meio a sua parentela, quando Deus disse: “Ora, o SENHOR
disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a
terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e
engrandecerei o teu nome; e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te
abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem; e em ti serão benditas todas
as famílias da terra” ( Gn 12:1 -3).
Abraão tinha algum direito diante de Deus? Não! Mas, quando Deus prometeu
que lhe abençoaria, caso ele saísse do meio de sua parentela para uma terra que
ainda seria mostrada, surgiu a possibilidade de direitos por parte de Abraão.
Quando Abraão partiu conforme o que o Senhor lhe falará, Abraão passou a ter
direito segundo o que lhe foi prometido.
Houve a promessa da parte de Deus, e depois a ação de Abraão em obedecer.
Com a simples ação de sair do meio de sua parentela Abraão adquiriu direito
perpetuo para a sua descendência, visto que a promessa incluía uma grande
nação.
Posteriormente Deus faz outra promessa concernente a um filho para Abraão, e
ele creu:
“E creu ele no SENHOR, e imputou-lhe isto por justiça” ( Gn 15:6 ).
Quando Abraão saiu do meio da sua parentela, ele adquiriu direito a uma

possessão terrena para a sua descendência. Quando ele creu em Deus, ele
adquiriu uma pátria celestial.
De sorte que, aqueles que creem em Cristo são participantes da esperança
celestial “De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão” ( Gl
3:9 ).
Como Deus na faz acepção de pessoas, todos aqueles que creem conforme a fé
que teve o Pai Abraão, estes serão benditos.
Ter fé como Abraão não dá direito a ninguém a promessa de ser uma grande
nação, visto que esta promessa é exclusiva a Abraão e aos seus filhos: Isaque,
Jacó, etc.
É certo que com Cristo padecemos (já morremos com Cristo). É certo que com
Cristo já fomos glorificados (já ressurgimos com Cristo uma nova criatura). O ser
glorificado em Romanos oito, dezessete, é diferente da glorificação futura.
“…se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos
glorificados” ( Rm 8:17 ).
Se temos a certeza que padecemos com Cristo (mesmo não tendo subido ao
madeiro cruento dos romanos), segue-se que Jesus ressurgiu dentre os mortos,
glorificado, e nós ressurgimos com ele (mesmo que não alcançamos a glorificação
futura).
“E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus, e
co-herdeiros de Cristo: se é certo que com ele padecemos, para que também
com ele sejamos glorificados” ( Rm 8:17 ).
Como é certo que padecemos com Cristo e ressurgimos com Ele, também é certo
que passamos a ter direito a herança dos santos na luz. Ter direito a herança dos
santos só é possível após adquirir a filiação divina.
A nova criatura é herdeira de Deus e co-herdeira com Cristo. Cristo, o
primogênito, e nós somos os irmãos que possuem o direito a herdar de Deus (na
luz) “Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas
disse Jesus e, retirando-se, escondeu-se deles” ( Jo 12:36 ). “Dando graças ao Pai
que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz” ( Cl 1:12 ).

João expõe uma verdade declarada por Cristo: Enquanto eles (a multidão) tinham
a Cristo, deveriam crer nele, e então seriam filhos de Deus (da luz).
Imediatamente após crerem em Cristo, os cristãos já eram idôneos para participar
da herança dos santos.
Para aqueles que creem em Cristo não é necessário esperar para ser participante
da herança dos santos. Paulo demonstra que Deus já nos fez idôneos. O novo
homem nasce de Deus pleno e de posse de direitos que lhe confere uma herança
em Deus (….herança dos santos na luz).
“Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do
seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento” ( Hb
6:17 ).
A promessa confere ‘direitos’. Promessa e direito estão intimamente vinculados.
Não há como se estabelecer uma promessa sem criar um direito.
A promessa é graça. É dom gratuito por parte de quem a estabelece.
“Porque, se a herança provém da lei, já não provém da promessa; mas Deus
pela promessa a deu gratuitamente a Abraão” ( Gl 3:18 ).
O direito a herança foi dado gratuitamente por Deus a Abraão por meio da
promessa. Não houve qualquer exigência ou condição a se satisfeita por Abraão
que lhe fosse conferido o prometido.
O fato de Abraão ter saído do meio de sua parentela, acatando a ordem divina,
não é o que lhe conferiu o direito a herdar de Deus. Antes, o direito foi conferido
por meio da promessa.
“Ora, o SENHOR disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da
casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande
nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome; e tu serás uma bênção”
( Gn 12:1 -2).
Na promessa realizada por Deus a Abraão não há uma condição sequer a ser
realizada por Abraão. Nos versículos anteriores temos uma ordem e uma
promessa. Com efeito, Abraão saiu de sua parentela e levou consigo o seu
sobrinho Ló, o que não invalidou a promessa.

“…todavia amei a Jacó, e odiei a Esaú”
Até este ponto foi analisado parte da declaração: “…amei a Jacó…”.
Analisaremos, agora, o restante da declaração: “…e odiei a Esaú”.
Como foi visto até agora, Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, Ele ama a
todos indistintamente.
O amor de Deus é narrado por Cristo desta forma:
“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna” ( Jo
3:16 ).
Deus amou o mundo, e não algumas pessoas em específico. Deus não tem
ninguém em preferência e faz justiça a todos sem distinção.
Mas, e a declaração: “…odiei a Esaú”?
Passemos a analisar a frase:
“…todavia amei a Jacó, e odiei a Esaú”
Outra tradução reza o seguinte:
“…todavia amei a Jacó, porem aborrecia a Esaú“
Londres: Trinitarian Bible Society, 7 Bury Place, W.C.I.; 1948
Como entender a declaração acima?
Conforme o que já estudamos, Deus amou a Jacó, ou seja, Deus agiu conforme o
que era de direito a Jacó. Mesmo Jacó e Esaú sendo irmãos, Deus não teve
nenhum dos dois em preferência, antes se ateve a fazer o que era de direito a
Jacó.
Nisto se revela o amor de Deus: Ele é santo, não faz acepção de pessoas e não
perverte o que é de direito.
Como ler a frase acima?

“Aquele que não ama não conhece a Deus; porque Deus é amor (…) E nós
conhecemos, e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor; e quem está
em amor está em Deus, e Deus nele” ( Jo 4:8 e 16).
A bíblia é clara: Deus é amor! É possível existir o ódio naquele que é amor eterno?
Há dois sentimentos em Deus: amor e ódio?
Sabemos que Deus amou o mundo antes mesmo que houvesse mundo. Sabemos
que Jesus é cordeiro de Deus morto desde a fundação do mundo, o que demonstra
o amor de Deus.
“O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia;
mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão
que todos venham a arrepender-se” ( 2Pe 3:9 ).
“Que quer que todos os homens se salvem, e venham ao conhecimento da
verdade” ( 1Tm 2:4 ).
É um contra senso admitir que em Deus haja ódio. Visto que antes mesmo de
trazer a existência as suas criaturas, ele já havia providenciado salvação poderosa
para todos. O amor de Deus é demonstrado antes mesmo de haver mundo.
Todos os atos, todos os feitos contínuos de Deus foram feitos em amor. Todas as
suas criaturas, e não importa a condição na qual elas estejam, são alvos doa amor
de Deus.
“Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós,
sendo nós ainda pecadores” ( Rm 5:8 ).
A pior condição do homem diante de Deus só consegue evidenciar o seu imenso
cuidado e amor para com suas criaturas. Deus é amor eterno, e não há qualquer
base para inferirmos que Deus tenha tido ódio de alguém.
Verificando as traduções bíblicas, a correta é aquela que reza da seguinte
forma: “Todavia amei a Jacó e a Esaú aborreci”. A frase CORRETA e
aquela que adota a palavra ‘ABORRECI’ em lugar do ‘ODIEI’;
Só há uma ação divina demonstrada na frase: o amor. A frase não
demonstra duas ações ou sentimentos em Deus. Deus amou a Jacó da
mesma forma que Deus ama a toda humanidade. Caso Esaú tivesse o
direito de primogenitura, Deus haveria de fazer frente ao que lhe era de

direito;
A segunda parte da frase é conseqüência do ato realizado na primeira
parte: Por Deus ter amado Jacó (dado o que era de direito a Jacó), como
conseqüência direta Esaú ficou aborrecido.
A frase não demonstra que Deus estava aborrecido com Esaú. Caso Deus tivesse
aborrecido com Esaú, a frase seria da seguinte forma: “Amei a Jacó e me aborreci
de Esaú”. No entanto, Malaquias demonstra que Deus amou a Jacó e o ato de dar
o que era de direito a Jacó deixou Esaú aborrecido.
Onde há outro fato semelhante ao de Esaú na bíblia?
“E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e
disse: Alcancei do SENHOR um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel; e
Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo
de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao SENHOR. E Abel
também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, e da sua gordura; e
atentou o SENHOR para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a
sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o
semblante. E o SENHOR disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o
teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres
bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves
dominar. E falou Caim com o seu irmão Abel; e sucedeu que, estando eles no
campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o matou” ( Gn 4:1 -8).
Todos os aspectos analisados até aqui são aplicáveis a Caim e Abel. Deus atentou
para a oferta de Abel e isto causou um sentimento pernicioso em Caim. Tal
sentimento não há em Deus e tão pouco Deus influenciou a Caim para ter tal
sentimento.
Deus atentou para Abel e, em conseqüência, Caim ficou aborrecido. Da mesma
maneira, Deus fez o que era de direito a Jacó, dando lhe a bênção, fato este que
levou Esaú a ficar aborrecido.
Compare a narrativa do que ocorreu com Esaú e com Caim:
“Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente,
e descaiu-lhe o semblante. E o SENHOR disse a Caim: Por que te iraste?”

“E Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção, com que seu pai o tinha
abençoado; e Esaú disse no seu coração: Chegar-se-ão os dias de luto de meu
pai; e matarei a Jacó meu irmão” ( Gn 27:41 ).
A bênção que Deus dera a Jacó deu causa ao ódio no coração de Esaú. Diante
desta semelhança entre o que ocorreu com Caim e Esaú, verifica-se que por Deus
ter dado o que era de direito a Jacó, Esaú se aborreceu.
Ao demonstrar o seu amor, que é conforme a justiça, Deus deu o que era de
direito a Jacó e conseqüentemente aborreceu a Esaú.
Voltemos ao texto de Malaquias:
“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; e fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos
chacais do deserto. Ainda que Edom diga: Empobrecidos estamos, porém
tornaremos a edificar os lugares desolados; assim diz o SENHOR dos
Exércitos: Eles edificarão, e eu destruirei; e lhes chamarão: Termo de
impiedade, e povo contra quem o SENHOR está irado para sempre” ( Ml 1:1
-5)
Recapitulando: Por intermédio de Malaquias Deus anuncia ao povo de Israel o seu
amor. Israel por sua vez retruca: “Em que nos tem amado?”. Como prova de seu
amor, Deus apresenta o argumento seguinte: “Não era Esaú irmão de Jacó?
Todavia amei a Jacó e aborrecia Esaú”.
Uma prova contundente do amor de Deus para com Israel está na comparação
entre o que ocorreu com Jacó e Esaú, e por semelhança entre o que estava
ocorrendo com Israel e o que ocorreu com os idumeus: “…e fiz dos seus montes
uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto”.
A desolação dos idumeus foi causada por Deus. O que pertencia ao povo
descendente de Esaú foi dado aos chacais do deserto e não aos seus filhos.
Alguém pode estar se perguntando: onde está o amor de Deus nesta declaração?
Observe que Israel, a despeito dos seus pecados, ainda existia como nação, e os
idumeus não.

Já os idumeus acabaram destruídos devido aos seus pecados.
O que fez Israel e os idumeus ter tratamento diferente perante Deus?
A promessa feita por Deus a Abraão é a resposta. O que determina o amor (o
cuidado) de Deus para com Israel é a promessa de Deus aos pais.
Deus havia prometido a Abraão que dele faria uma grande nação, e o fato de Deus
cumprir cabalmente a sua promessa demonstra o seu amor. Se não fosse a
promessa de Deus feita aos patriarcas, há muito Israel teria se tornado em uma
desolação.

A promessa de Deus é que tornou Edom e
Israel diferentes
O que Deus disse a Abraão? “Ora, o SENHOR disse a Abrão: Sai-te da tua terra,
da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei
uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome; e tu serás uma
bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te
amaldiçoarem; e em ti serão benditas todas as famílias da terra” ( Gn 12:1 -3).
Deus havia prometido a Abraão que dele faria uma grande nação e que todos que
amaldiçoassem a Israel seriam amaldiçoados. O que os idumeus fizeram que
acabou por determinar maldição sobre eles?
Quase no fim da peregrinação do povo de Israel pelo deserto, fez-se necessário ao
povo de Israel passar pelos termos de Edom. Moisés enviou mensageiros ao rei de
Edom pedido que deixasse o povo de Israel passar por suas terras com as
palavras seguintes: “Depois Moisés, de Cades, mandou mensageiros ao rei de
Edom, dizendo: Assim diz teu irmão Israel: Sabes todo o trabalho que nos
sobreveio…” ( Nm 20:41 ).
E qual foi a resposta dos ‘irmãos’ idumeus? “Porém Edom lhe disse: Não passarás
por mim, para que eu não saia com a espada ao teu encontro (…) Porém ele disse:
Não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente, e com mão forte (…)
Assim recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu termo; por isso Israel se

desviou dele” ( Nm 20:18 -21).
O salmista lembra o comportamento dos idumeus no passado “Lembra-te,
SENHOR, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, que diziam: Descobri-a,
descobri-a até aos seus alicerces” ( Sl 137:7 ).
O profeta Ezequiel é mais esclarecedor acerca do peso do Senhor contra os
idumeus:
“Assim diz o Senhor DEUS: Porquanto Edom se houve vingativamente para
com a casa de Judá, e se fez culpadíssimo, quando se vingou deles; Portanto
assim diz o Senhor DEUS: Também estenderei a minha mão sobre Edom, e
arrancarei dela homens e animais; e a tornarei em deserto, e desde Temã até
Dedã cairão à espada. E exercerei a minha vingança sobre Edom, pela mão
do meu povo de Israel; e farão em Edom segundo a minha ira e segundo o
meu furor; e conhecerão a minha vingança, diz o Senhor DEUS” ( Ez 25:12
-14).
Há uma grande diferença entre a ideia que se infere da palavra ódio e das
palavras como ira, furor e vingança ( Hb 10:30 ).
Observe novamente a declaração de amor de Deus:
“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 todos os povos; 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 -9)
O texto de Deuteronômio demonstra que Israel foi escolhido por que Deus os
amava, ou seja, para cumprir o juramento feito a Abraão.
Alguém que no futuro observasse o número de pessoas que integrava a nação de
Israel poderia considerar que Deus havia escolhido a Israel para amá-los em
decorrência da quantidade de israelitas. Deus demonstra o contrário: “…éreis

menos em número do que todos os povos”.
Note que o amor de Deus é interligado a atributos como a fidelidade e justiça. Ele
fez aliança com Abraão, e a fidelidade de Deus resulta em misericórdia.
A soberba poderia subir ao coração do povo caso considerassem que a riqueza
que adquiriram era resultado de esforço próprio. Deus alerta:
“E digas no teu coração: A minha força, e a fortaleza da minha mão, me
adquiriu este poder. Antes te lembrarás do SENHOR teu Deus, que ele é o
que te dá força para adquirires riqueza; para confirmar a sua aliança, que
jurou a teus pais, como se vê neste dia” ( Dt 8:17 -18).
Tudo o que o povo de Israel haveria de conquistar era resultado direito do amor
de Deus, que é segundo a aliança estabelecida com Abraão.
Eles adquiriam a terra prometida por meio da promessa feita a Abraão, e não
como conseqüência de atos ‘justos’: “Sabe, pois, que não é por causa da tua
justiça que o SENHOR teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és
povo obstinado” ( Dt 9:4 ).
O amor de Deus para com o povo de Israel é com base nos termos seguintes:
“Então se acendeu a ira do SENHOR contra o seu povo, de modo que
abominou a sua herança. E os entregou nas mãos dos gentios; e aqueles que
os odiavam se assenhorearam deles. E os seus inimigos os oprimiram, e
foram humilhados debaixo das suas mãos. Muitas vezes os livrou, mas o
provocaram com o seu conselho, e foram abatidos pela sua iniquidade.
Contudo, atendeu à sua aflição, ouvindo o seu clamor. E se lembrou da sua
aliança, e se arrependeu segundo a multidão das suas misericórdias. Assim,
também fez com que deles tivessem misericórdia os que os levaram cativos”
Sl 106. 40- 46.
O povo de Israel ao se queixarem de Deus não atinavam que estavam se
queixando dos seus próprios pecados. Isto porque os afligidos haviam provocado a
ira de Deus, e foram “…abatidos pela sua iniquidade” ( Sl 106:43 ).
A causa de Israel não ter sido consumido e sempre restar um remanescente do
povo é porque Deus não se esquece de sua aliança.

“Lembrou-se da sua aliança, e compadeceu-se, segundo a grandeza do seu
amor” ( Sl 106:45 ).
“E os vossos olhos o verão, e direis: O SENHOR seja engrandecido além dos
termos de Israel” ( Ml 1:5 ).
Este versículo encerra o primeiro ciclo de perguntas e respostas.
É característica própria do livro de Malaquias apresentar um enunciado profético
para o futuro de Israel ao fim de cada ciclo de perguntas e respostas.
Do versículo 1 ao 4, Malaquias faz referência ao tempo presente do povo. Já o
versículo 5 remete a um futuro em que o povo de Israel haverão de ver o Senhor.
Esta característica do livro de Malaquias faz com que o livro contenha pequenos
enunciados proféticos e complementares à mensagem principal. Característica
que difere totalmente dos outros livros proféticos.
Observe a relação que há entre o versículo 5 e 11:
“Mas desde o nascente do sol até ao poente é grande entre os gentios o meu
nome; e em todo o lugar se oferecerá ao meu nome incenso, e uma oferta
pura; porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o SENHOR dos
Exércitos” (v. 11).
“E os vossos olhos o verão, e direis: O SENHOR seja engrandecido além dos
termos de Israel” (v. 5).
Os dois versículos remetem ao futuro de Israel e falam da condição que se
estabelecerá entre Deus e os gentios.
Falaremos destas profecias em um próximo comentário.
Resumindo a declaração de amor que Deus fez ao povo de Israel.
Não foram as ações de Esaú ou Jacó que determinaram o amor de Deus; É certo
que o amor de Deus abrange a todos os homens, visto que ele faz justiça a todos.
Deus não tem preferência por suas criaturas, visto que:
a) Ele não faz acepção de pessoas;

b) É santo, e;
c) Deus não aceita suborno, ou seja, não corrompe o que é de direito.
Após as analises apresentadas, fica o alerta: ao ler a bíblia devemos nos inteirar
da linguagem utilizada pelos escritores. Citações do Antigo Testamento no Novo
Testamento devem ser interpretadas conforme a ideia básica apresentada no
Antigo Testamento.

* A ‘presciência’ de Deus refere-se ao ‘conhecimento’, a ‘mensagem’ de Deus
anunciada previamente pelos seus santos profetas de que Cristo seria morto
na plenitude dos tempos em função do beneplácito da vontade de Deus, pois
Cristo é o Cordeiro de Deus morto deste a fundação do mundo, ou seja, a
‘presciência’ ou o ‘pré-conhecimento’ diz dos eventos que se sucederam com
relação à vida e morte de Cristo em conformidade com as Escrituras “E
adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não
estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do
mundo” ( Ap 13:8 ).

