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MAIS UMA MENTIRA: O DEUS DO NOVO TESTAMENTO É 
MAIS TOLERANTE 
  
Bom dia, meus queridos amigos! Uma magnífica quarta-feira para 

você e todos os seus. Seguimos com o estudo de Dr. Erwin Lutzer, autor das 
“Dez mentiras sobre Deus”. A mentira pautada para hoje é: “O Deus do Novo 
Testamento é mais tolerante”. Você já ouviu essa expressão ou alguma 
outra semelhante? No antigo testamento tínhamos um Deus rigoroso, que 
castigava o pecador até com a pena de morte; no Novo Testamento, temos 
um Deus de amor, de graça, capaz de perdoar a todos e a tudo.  

  
“Fico feliz porque ninguém mais acredita na Bíblia, pois caso 

contrário eles nos apedrejariam”, essas são as palavras de um ativista gay 
respondendo a um cristão que estava usando a Bíblia para condenar a prática 
homossexual. Os argumentos do ativista norte-americano eram claros: uma 
vez que no Antigo Testamento a pena para a homossexualidade era a morte, 
como você pode dizer que acredita na Bíblia? E se você não acredita nela, 
então não a use para argumentar contra a homossexualidade.   

  
Como poderemos responder aos que insistem que Deus é mais 

tolerante hoje em dia do que o era nos dias do Antigo Testamento? Voltando 
àquela época, vemos que a lei ditava que os homossexuais deveriam ser 
apedrejados até a morte, juntamente com os adúlteros, os filhos que 
amaldiçoaram seus pais, os feiticeiros e os blasfemos. Descobri cerca de doze 
diferentes pecados, ou transgressões, que a lei judaica considerava crimes 
capitais nos tempos do Antigo Testamento. Hoje, tudo mudou.  

 
Os homossexuais são convidados a virem as nossas igrejas, os pais 

são instruídos a amarem incondicionalmente os seus filhos rebeldes, adúlteros 
passam por sessões de aconselhamento. Assassinato e incesto ainda são 
crimes, mas é permitido em todas as cidades que as “feiticeiras” enriqueçam 
praticando a feitiçaria. Não ouvimos mais histórias como a de Nadabe e Abiú, 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTtbyxz4PSAhWEgZAKHUSEBKsQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fsilviosanto.com%2Fa-mentira%2F&psig=AFQjCNHu9f88JzsX16CvKhQpfUDC5jlJww&ust=1486750320525577


 

 

Roberto de Albuquerque Cezar 

feridos mortalmente por oferecerem fogo profano. Não vemos mais relatos de 
pessoas como Uzá, que tocou a arca em desobediência as instruções dadas por 
Deus e foi morto instantaneamente (2ª Samuel 6:6-7 – “Então a ira do Senhor 
se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência; e morreu 
ali junto à arca de Deus.”).  

  
Hoje em dia as pessoas podem ser irreverentes e blasfemadoras 

o quanto quiserem e ainda assim chegam a velhice. Conforme o Pr. Robert 
Charles Sproul, caso as penalidades por blasfêmia presentes no Antigo 
Testamento estivessem em vigor ainda hoje, todos os executivos das redes de 
televisão já teriam sido executados. Deus está mais tolerante do que 
costumava ser? Precisamos responder a essa pergunta por duas razões: 
primeiramente queremos saber se temos liberdade para pecar, arcando com 
um mínimo de consequências; será que hoje podemos viver de maneira como 
nos agradar certos de que Deus nos tratará com compaixão e não com 
julgamento?   

  
Uma jovem cristã confidenciou que escolheu uma vida de 

imoralidade porque tinha a confiança que Deus a perdoaria de qualquer 
maneira. Não tinha razão para temer a sua ira, pois Cristo já havia carregado 
toda as suas culpas. Sua afirmação leva a pergunta: podemos escolher hoje 
uma conduta que no Antigo Testamento recebeu forte repreensão e, até 
mesmo, a pena de morte, certo que Deus é perdoador e que derrama sobre 
nós o seu “amor incondicional”? Ouve um tempo em que os cristãos norte-
americanos foram descritos como legalistas, apegados a letra da lei. Ninguém 
ousaria acusá-los disso hoje. Hoje são livres. Livres para esquiar no Colorado, 
e farrear numa praia do Havaí. Livres, também, para assistirem filmes 
picantes. Livres para serem gananciosos. Livres para pecar.   

  
Seria mais seguro pecar no dia de hoje do que na época do 

Antigo Testamento? Existe uma segunda razão pela qual queremos uma 
resposta. Queremos saber se é mais seguro fazer coisas erradas hoje em dia. 
Se alguém pecou contra você, o seu desejo é saber se pode empatar o 
embate. A mulher que foi estuprada, o filho que foi abusado pelos pais, a 
pessoa que teve toda a sua poupança dilapidada por ação de um vendedor 
desonesto. Todas essas vítimas e centenas iguais a essas, querem saber se 
Deus é tão amoroso a ponto de não levar em conta essas infrações. Qual é a 
chance de pessoas que fizeram tais males enfrentarem a justiça? Queremos 
que Deus nos ouça com tolerância, contudo esperamos que Ele não tenha essa 
mesma condescendência com quem nos fez algum mal. Em função disso 
imaginamos se podemos esperar que Deus seja leniente ou duro, 
misericordioso ou condenador.  

  
Muitas pessoas protestam pelo aparente silêncio de Deus hoje 

diante de pecados tão disseminados e ultrajantes. A pergunta crucial resume-
se a como devemos interpretar esse silêncio. Será que Deus está indiferente 
ou está dando tempo ao tempo? Será que Ele mudou? Em um dos programas de 
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uma rede educativa dos Estados Unidos, numa conversa contemporânea sobre 
o Gênesis, apresentado por Bill Moyers (ex-porta-voz da Casa Branca), os 
participantes concordaram que houve uma espécie de desenvolvimento em 
Deus. Ele enviou o dilúvio ao mundo, mas tal qual uma criança que constrói 
um castelo de areia simplesmente para destruí-lo com raiva, Deus se 
arrependeu do que fizera e ao sentir-se devidamente vingado, deu o arco-íris 
com a promessa de nunca mais fazer aquilo outra vez. A maioria dos 
participantes daquele programa, concordou que o dilúvio é algo maléfico, que 
não tinha nenhum valor de redenção.   

  
Escolha qualquer pessoa aleatoriamente, e ela será mais 

benevolente do que Deus, concluíram aqueles participantes. É claro que o 
enfoque daquele painel foi de que a Bíblia é apenas o registro do que algumas 
pessoas têm pensado sobre Deus ao longo dos séculos. Desse modo, conforme 
evoluímos e nos tornamos mais tolerantes, nossa concepção de Deus também 
torna-se mais tolerante.  

 
O Novo Testamento com sua ênfase no amor, é uma 

representação mais madura e graciosa de Deus. Isto explicaria a diferença 
entre o Antigo e o Novo Testamento, segundo essa tese. Outros religiosos 
liberais, acreditam que a Bíblia revela dois deuses: o Deus irado do Antigo 
Testamento e o Deus mais amoroso e inclusivo do Novo Testamento. Mais uma 
vez, isso está baseado na mesma premissa: conforme a humanidade muda, 
mudam também as nossas ideias sobre Deus. 

 
Na antiguidade as ideias que os homens tinham sobre Deus eram 

duras e inflexíveis, em épocas de maior conhecimento e intelectualidade a 
concepção dos homens e mais tolerante a amorosa. Voltamos aquela 
concepção de Deus que começa no homem e sobe para o céu.   

  
Será, realmente, que Deus mudou? Bom, amanhã vamos 

continuar nesse estudo. 
 
Que Ele te abençoe e lhe dê sabedoria no estudo de sua Santa 

Palavra!  
 

 


