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“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” (João 3:16).
João 3:16 ensina que Deus ama todo ser humano que já viveu e ainda viverá na face
da Terra? Essa é a visão que é sustentada e anunciada pela maioria sobrepujante de cristãos
professos hoje. Para que essa interpretação seja correta, contudo, ela não pode contradizer
nenhum outro versículo na Bíblia e deve ser consistente com o ensino geral da Palavra de
Deus. O princípio hermenêutico conhecido como analogia Scriptura declara que a Escritura
nunca contradiz a Escritura, mas é sempre consistente em seu ensino. A concepção
popular e contemporânea sobre João 3:16 se encaixa com a analogia da Escritura? Para
chegar a uma resposta acurada, poderia ser útil responder às seguintes perguntas baseadas
na Bíblia:
•

Deus amava Caim, Ninrode e cada ser humano que ele destruiu no dilúvio noético?
(Gn. 6-8)

•

Deus amava cada ser humano que ele destruiu quando fez chover fogo e enxofre
sobre Sodoma e Gomorra? (Gn. 19:24-25) Ele amava a esposa de Ló? (Gn. 19:26)

•

Deus amava o Faraó do Egito? (Rm. 9:15-18) Ele amava todos os primogênitos no
Egito, aos quais feriu? (Ex. 12:29-30) Ele amava o exército de Faraó, que ele
afundou no Mar Vermelho? (Ex. 14:23-31)

•

Deus amava os amalequitas? (Ex. 17:13-14; Dt. 25:17-19)

•

Deus amava o povo cananeu, a quem ordenou que fosse exterminado por Israel?
(Dt. 7:1-2; 20:10-18)

•

Deus amava os amonitas e moabitas? (Dt. 23:2-3)

•

Deus amava aqueles indivíduos que faziam injustiça nos tempos do Antigo
Testamento? (Dt. 25:13-16)

•

Deus ama os que praticam a iniqüidade? (Sl. 5:5)

•

Deus ama os ímpios? (Sl. 7:11)

•

Deus ama aqueles que fazem o mal? (Sl. 34:16)

•

Deus amava Esaú? (Ml. 1:1-3; Rm. 9:10-13)

•

Deus não ama somente aqueles indivíduos que chegam a amá-lo? (Pv. 8:17)2
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•

Deus não ama somente aqueles indivíduos que chegam a amar Cristo e guardar
seus mandamentos? (Jo. 14:21,23)

•

Deus não ama somente aqueles indivíduos que chegam a crer em Cristo? (Jo. 3:36)

•

Deus não ama somente aqueles indivíduos que estão em Cristo Jesus? (Rm. 8:39)

•

Deus não ama somente os seus filhos, aqueles indivíduos a quem ele corrige e
açoita? (Hb. 12:6)

Do ímpio Deus tem “piedade” (Mt. 18:33). Para os ingratos e maus ele é “bom” ( Lc. 6:35). Os vasos de
ira Deus suporta “com muita paciência” (Rm. 9:22). Mas “os seus”, Deus “ama”! (Arthur W. Pink)

É Deus quem implanta fé e amor no coração daqueles que ele ama. A Bíblia deixa claro que o
fundamento do amor de Deus por alguns homens é a sua vontade soberana, e somente ela. A mesma
distinção deve ser feita nas próximas perguntas.
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