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Queridos amigos, bom dia! Uma magnífica semana para você e 

todos os ouvintes da Rádio Transmundial. Jonathan Edwards nasceu em East 
Windsor, Connecticut, nos Estados Unidos, em 05 de outubro de 1703. Era um 
teólogo calvinista moderado, pastor congregacional e considerado um dos 
maiores filósofos norte-americanos. 

 

CALVINISMO MODERADO 
 
A moderação ou temperança é um dos frutos do Espírito. 

Segundo ensina o apóstolo Paulo, em 2ª Timóteo 1:7, “Deus não nos deu 
espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio”. 

 
Assim, quando Jonathan Edwards associou moderação ao 

calvinismo o fez no objetivo de combater aberrações do tipo “predestinação 
para a morte”. Se Deus de fato oferece a salvação somente para um 
determinado número previamente escolhido, então estaríamos nos tornando 
em mentirosos! É mentira dizer a alguém que Deus os salvará, se a “Bíblia” 
diz que não podem ser salvos! 

 
 
Dito filósofo e pastor afirmou: 
 
“Deus muitas vezes usa muitos meios com homens ímpios 
para levá-los a abandonar os seus pecados. Isto é o que Deus 
declara em sua Palavra: que Ele não tem prazer na morte do 
pecador, mas que ele abandone seus pecados e viva.” 
(Sermons and Discourses, 1734-1738 (WJE Online Vol. 19), Ed. M. 
X. Lesser) 
 
Adiante de sua sentença, fundamentou: 
 
Ezequiel 18:23: "Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte 
do ímpio? diz o Senhor DEUS; Não desejo antes que se 
converta dos seus caminhos, e viva?" (Destaquei e sublinhei). 
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E mais uma vez em Ezequiel 18:32: "Porque não tenho prazer 
na morte do que morre, diz o Senhor DEUS; convertei-vos, 
pois, e vivei." (Destaquei e sublinhei). 
 
E em Ezequiel 33:11, onde Deus jura a mesma coisa:  
 
"Dize-lhes: Vivo eu, diz o Senhor DEUS, que não tenho prazer 
na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu 
caminho, e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos 
maus caminhos; pois, por que razão morrereis, ó casa de 
Israel?" 
 
E continua o autor: 
 
Certamente seria horrível presunção em nos colocar isso em 

dúvida, depois de Deus ter jurado por sua vida pela verdade dessa declaração.  
 
O mesmo que nos é dito no Novo Testamento pelo apóstolo. 1ª 

Timóteo 2:3-4:  
 
"Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso 
Salvador, que quer que todos os homens se salvem, e venham 
ao conhecimento da verdade."  
 
2ª Pedro 3:9:  
 
"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." 
 
E, portanto, Deus aparece na sua providência lento para a ira, e 

costuma usar muitos meios com os pecadores para levá-los a abandonar os 
seus pecados, antes de os entregar [à sua ira]. Assim, o Espírito de Deus se 
esforçou muito tempo com o velho mundo, antes de destruí-lo.  

 
Que ensino maravilhoso, não é mesmo? Deus é Deus de vida e 

não de morte. O Seu terno coração, tardio em irar-se, almeja que nos 
arrependamos dos maus caminhos e VIVAMOS! 

 
Guardemos esses ensinamentos no nosso coração. 
 

 


