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MAIS UMA MENTIRA: O DEUS DO NOVO TESTAMENTO É 
MAIS TOLERANTE (PARTE 2)  
  
Bom dia, meus queridos amigos! Uma magnífica quinta-feira para 

você e todos os seus. Seguimos com o estudo de Dr. Erwin Lutzer, autor das 
“Dez mentiras sobre Deus”. Prosseguiremos com a segunda parte da mentira 
“O Deus do Novo Testamento é mais tolerante”. Depois de observamos as 
várias teses que defendem um Deus do Velho Testamento irado, diferente do 
Deus do Novo Testamento, mais amoroso e inclusivo, vamos constatar que 
existe uma outra possibilidade.  

  
Podemos afirmar que Deus não mudou, seus padrões são os 

mesmos, mas que optou por interagir com as pessoas de uma maneira 
diferente, pelo menos por algum tempo. Aprenderemos hoje que os atributos 
de Deus revelados no Antigo Testamento são reafirmados no Novo. No Antigo 
Testamento percebemos a severidade de Deus, mas também a sua bondade. 
Observamos os seus julgamentos severos, mas igualmente sua misericórdia. A 
nítida diferença que as vezes é feita do Antigo Testamento, com a Sua ira, e o 
Novo Testamento, com a Sua misericórdia, não é uma leitura justa do texto. 
Sim, houve penalidades severas no Antigo Testamento, mas também houve 
graça. Na verdade, se observamos com cuidado Deus parece tolerante. Veja a 
descrição de Davi sobre o Deus do Antigo Testamento:  

  
“O Senhor é compassivo e misericordioso, mui paciente e 
cheio de amor. Não acusa sem cessar nem fica ressentido 
para sempre; não nos trata conforme os nossos pecados nem 
nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os 
céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor 
para com os que o temem; e como o Oriente está longe do 
Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas 
transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, 
assim o Senhor tem compaixão dos que o temem; pois ele 
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sabe do que somos formados; lembra-se de que somos pó.” 
(Salmos 103:8-14).  
  
Na verdade, o mesmo equilíbrio de atributos é encontrado nos 

dois testamentos. Existem fortes razões para acreditar que Deus não mudou 
uma única opinião proferida no Antigo Testamento. É possível que o Novo 
Testamento enfatize mais a graça do que a lei, mas no final de tudo Deus se 
revela com uma impressionante consistência. Caso compreendidas da maneira 
adequada, perceberemos que as penalidades também não mudaram e, 
felizmente, a Sua misericórdia permanece imutável. Una-se a mim nessa 
jornada que mostrará a natureza e as obras de Deus. Observaremos a 
magnífica unidade entre o Antigo e o Novo Testamento, e quando tivermos 
terminado, provavelmente adoraremos a Deus de uma maneira totalmente 
nova.   

  
Deus é imutável. Quem criou Deus? Você já deve ter ouvido essa 

pergunta provavelmente dos lábios de uma criança, ou por razões óbvias da 
boca de cético, argumentando que acreditar que o Universo é Eterno é tão 
irracional quanto acreditar que Deus é Eterno. Se você não sabe de onde Deus 
veio, o argumento perde sua sustentação, e não é preciso saber de onde veio 
o Universo. É claro que existe uma diferença. O Universo não tem dentro de si 
mesmo a causa da sua existência. O Deus Vivo e não o Universo sempre 
existiu, pois, como dizem os teólogos, Ele é a causa primeira. Nossas mentes 
não conseguem entender plenamente o conceito de um ser não criado. Mas 
tanto a Bíblia quanto a lógica ensinam que se não existisse um ser não criado, 
nada poderia ter existido, pois coisa alguma pode surgir do nada. As escrituras 
dizem: “Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de 
eternidade a eternidade tu és Deus.” (Salmos 90:2).  

  
Da eternidade passada e da eternidade futura Deus existe e 

como veremos Ele não muda. Vamos ver agora que a natureza de Deus não 
muda. Deus não pode envelhecer, não ganha novos poderes nem os perde, não 
fica mais sábio, pois já conhece todas as coisas, também não fica mais forte, 
pois é onipotente e infinitamente poderoso. “Ele não pode melhorar”, 
escreveu Arthur Walkington Pink, “pois já é perfeito e sendo perfeito não 
pode mudar para pior”. “Toda boa dádiva e todo dom perfeito vêm do 
alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras 
inconstantes. ” (Tiago 1:17).  

  
A verdade de Deus não muda. As vezes dizemos coisas sem 

querer, ou fazemos promessas que não podemos cumprir. Circunstâncias não 
previstas tornam nossa palavra sem valor. Não é assim com Deus.  “A relva 
murcha, e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para 
sempre. " (Isaías 40:8). Davi concordava com isso quando escreveu: “A tua 
palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus.” (Salmos 119:89); 
“Há muito aprendi dos teus testemunhos que os estabeleceste para 
sempre.” (Salmos 119:152).  
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Deus nunca precisa revisar suas opiniões ou atualizar seus planos. 

Ele nunca precisou reorganizar sua agenda. Sim, existem algumas passagens 
nas escrituras que falam de Deus ter se arrependido de uma decisão e mudado 
de opinião (Gênesis 6:6-7; Samuel 15). Nessas passagens as Escrituras mostram 
Deus mudando sua reação com relação ao povo por causa do comportamento 
deste, mas não há razão para pensar que essa reação foi algo imprevisto e que 
não fizesse parte do seu plano eterno. Como disse James Parker, “não há 
mudança alguma em seu propósito eterno quando Ele começa a agir com 
relação ao homem de maneira diferente”.  

  
Os padrões de Deus não mudam. Os dez mandamentos não são 

apenas uma lista arbitrária de regras, pois refletem o caráter de Deus e do 
mundo que optou por criar. Não devemos dar falso testemunho porque Deus é 
o Deus da verdade. Não devemos cometer adultério porque Deus estabeleceu 
a integridade da família. “Sejam santos porque eu sou Santo”, é um 
mandamento presente nos dois testamentos (Levítico 11:44; 1ª Pedro 1:16). O 
plano de Deus era que os mandamentos colocassem o plano divino diante de 
nós. “Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a 
eles, sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão 
será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para 
com os ingratos e maus.” (Lucas 6:35). O mandamento de amar a quem não 
merece amor está baseado no próprio caráter de Deus. Os atributos de Deus 
são equilibrados de maneira singular. Ele combina a compaixão com o 
compromisso e com a justiça rigorosa, descrevendo a Si mesmo como: 
"Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de 
amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a 
maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado; 
castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais, até a terceira e a 
quarta gerações". (Êxodo 34:6,7).  

  
Apesar de morrermos, nada morre em Deus. Ele une o passado e 

o futuro. O Deus que chamou Abraão é o mesmo que me chama hoje. O Cristo 
que apareceu a Paulo no caminho de Damasco é Aquele que me salvou. O 
Espírito Santo que visitou a igreja com grande poder, habita todos aqueles 
que receberam a Cristo. A Bíblia não pode afirmar isto de maneira mais clara: 
“De fato, eu, o Senhor, não mudo.” (Malaquias 3:6).  

  
A administração de Deus mudou. De que maneira poderemos 

lidar com a diferença entre as consequências da desobediência no Antigo 
Testamento e no Novo Testamento? Se Deus não pode ser mais tolerante do 
que costumava ser, porque as penalidades do Antigo Testamento não estão 
mais em vigor hoje. Por que parece ser mais seguro pecar hoje em dia? O 
julgamento de Deus permanece, mas o seu método de executá-lo mudou, Ele 
se relaciona conosco de maneira diferente sem alterar as suas opiniões ou 
requerer menos de nós. Ele não está nem mais tolerante, nem mais 
acomodado com os nossos deslizes.   
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Deixe-me explicar: quando um menino de quatro anos foi pego 

roubando doces de uma loja, seu pai deu-lhe uma surra; suponhamos que o 
mesmo rapaz roubasse doces com doze anos, provavelmente seu pai 
escolheria uma outra forma de punição que não fosse a surra, tal como a 
privação de algum privilégio; se esse mesmo rapaz repetisse a prática aos 
vinte anos, é provável que a punição para o seu ato passasse a ser discutida 
em um tribunal. Minha linha de pensamento é que a visão dos pais sobre o 
roubo não muda, mas esses podem optar de tratar a infração de maneira 
diferente, de acordo com a fase de vida do filho. As penalidades continuaram 
severas.  

  
A opinião de Deus não mudou, suas penalidades continuam 

severas, mas existe um diferencial no momento em que são aplicadas e no 
método de punição. Quando mais cuidadosamente analisarmos as Escrituras, 
mais conscientes estaremos da imutável consistência de Deus e de sua 
intenção de punir o pecado. Deus odeia o pecado hoje tanto quanto sempre 
odiou. Felizmente Deus nos oferece o remédio para ele. Em Hebreus 12:18-29, 
vemos a unidade de Deus refletida tanto no Monte Sinai quanto no Calvário. 
Nesse texto vemos que Deus não diminuiu seus padrões. Os que não estão 
preparados para encontra-lo têm diante de si um horror inimaginável: "Então 
ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: ‘Malditos, apartem-se de mim 
para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos.” (Mateus 
25:41). Não, efetivamente Ele não mudou. 

 


