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Deus pode criar uma pedra tão pesada  
que Ele não a possa levantar? 

Hank Hanegraaff 
 

 
Tradução: Felipe Sabino de Araújo Neto* 

 
Essa pergunta é uma objeção clássica que coloca a maioria dos cristãos 

no proverbial “se correr o bicho pega, se ficar o bicho come”. Na melhor das 
hipóteses, desafia a onipotência de Deus. Na pior, questiona a sua existência. 

Primeiro, há um problema com a premissa da pergunta. Embora seja 
verdade que Deus pode fazer qualquer coisa que seja consistente com a Sua 
natureza, é absurdo sugerir que ele possa fazer tudo. Deus não pode mentir 
(Hebreus 6:18); não pode ser tentado (Tiago 1:13); e não pode cessar de existir 
(Salmo 102:25-27). 

Além do mais, assim como é impossível fazer um triângulo de um lado, 
é impossível fazer uma pedra tão pesada que não possa ser levantada. O que 
um Deus todo-poderoso pode criar, ele obviamente pode levantar. Colocando 
de outra forma: Deus pode fazer tudo que seja logicamente possível. 

Finalmente, deveríamos observar que uma grande variedade de 
perguntas similares são levantadas para questionar a visão cristã de Deus. 
Assim, é crucial que aprendamos a questionar a pergunta antes de assumir que 
a mesma é válida. 

Para estudo adicional, veja Norman L. Geisler, Baker Encyclopedia of 
Christian Apologetics (Grand Rapids: Baker Books, 1999), 553-554; veja também 
283-288. † Veja também Hank Hanegraaff, “Indwelling of the Holy Spirit”, 
disponível no site http://www.equip.org.  

 
PROVÉRBIOS 26:4-5  

“Não respondas ao tolo segundo a sua estultícia;  
para que também não te faças semelhante a ele.  

Responde ao tolo segundo a sua estultícia,  
para que não seja sábio aos seus próprios olhos”. 

 
 
Fonte: The Bible Answer Book, Hank Hanegraaff, Thomas 
Nelson p. 176-7. 

                                                   
* E-mail para contato: felipe@monergismo.com. Traduzido em outubro/2007. 
† Nota do tradutor: Lançado no Brasil com o título “Enciclopédia de Apologética”, pela Editora Vida. É bom perceber 
que o autor não está endossando tal enciclopédia na íntegra, e a paginação é da edição americana. 
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