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O próximo versículo é Atos 7:51. “Homens de dura cerviz e incircuncisos de
coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo; assim como fizeram
vossos pais, também vós o fazeis”. Esse versículo é supostamente inconsistente
com a graça irresistível, e implica, portanto, que o homem tem habilidade para
se converter.
Em resposta à isso pode ser dito que certamente as operações do Espírito Santo,
em alguns circunstâncias, podem ser resistidas. O que os oponentes devem
mostrar é que a intenção do Espírito Santo para converter um indivíduo em
particular pode ser resistida. Nem todas as operações do Espírito têm como
objetivo a conversão de alguém. Não há nenhuma evidência em Atos 7 de que o
Espírito Santo estava tentando converter os perseguidores de Estevão. Eles
eram incircuncisos de coração e ouvido. Eles não deram nenhuma evidência de
ter até mesmo o que os arminianos chamam de graça suficiente para aceitar
Cristo pelo livre-arbítrio. Eles estavam endurecidos contra Deus e resistiram ao
Espírito a medida que o mesmo dirigia Estevão quanto ao que dizer. Não há
nenhuma referência no capítulo a alguma operação interior do Espírito nos
corações dos fariseus. Eles resistiram ao Espírito a medida que o mesmo
operava em Estevão.
Suponhamos, contrariamente ao tom de todo o capítulo, que o Espírito
realmente intentou regenerar esses fariseus, ou alguns deles. Os arminianos
teriam então que mostrar que essas pessoas não foram mais tarde regeneradas.
É claro a partir da Escritura que frequentemente Deus prepara um homem para
a conversão através de vicissitudes anteriores. O homem resiste a princípio. Mas
na plenitude do tempo, Deus o regenera. Na verdade, embora não seja
mencionada nesse capítulo, essa pode ter sido a intenção de Deus com respeito
ao jovem que guardou as roupas dos fariseus enquanto eles apedrejavam
Estevão. O jovem Saulo resistiu, juntamente com os outros. Mas ele não resistiu
de uma forma que o Espírito foi compelido a desistir. Esse ainda não era o
tempo para a conversão de Paulo, mas apesar de tudo, Deus estava operando
irresistivelmente. Em geral, embora seja muito improvável que os fariseus desse
capítulo foram alguma vez convertidos, os arminianos teriam que provar os dois
pontos antes de poderem usar um versículo como esse. Eles teriam que provar
que a operação particular do Espírito tinha o propósito de regenerar um
homem, e que esse homem nunca foi regenerado. Essas duas coisas não podem
ser provadas.
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