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Deus Não Faz Acepção de Pessoas 
Scott Price  

 
Tradução: Felipe Sabino de Araújo Neto1 

 

“Reconheço, por verdade, que Deus não faz 
acepção de pessoas” (Atos 10:34) 

 

A verdade de que Deus não faz acepção de pessoas é mencionada por toda a 
Bíblia. Quando o povo de Deus declara que Deus o Pai elegeu ou escolheu uma 
multidão de pessoas que foram amadas em Cristo, Mediador e Representante delas, e 
que ele rejeitou o restante que não eram amadas, muitas pessoas respondem: “Deus 
não faz acepção de pessoas”. O povo de Deus prontamente concorda e não difamaria 
ou perverteria o caráter de Deus fazendo a salvação condicionada à acepção de 
pessoas por Deus, ou mesmo ao que Deus vê que o homem fará no futuro. 

A Bíblia ensina – e, portanto, nós cremos – que Deus não faz acepção de 
pessoas na eleição, pois a graça eletiva soberana é condicionada sobre Cristo, visto 
que os eleitos são escolhidos “nele” e por causa dele. Antes deles serem escolhidos 
nele, foram amados nele, não condicionado sobre ALGUMA COISA neles ou em 
ALGO que Deus viu que eles fariam no futuro. Nós somos “aceitos no amado” (Cristo) 
do princípio ao fim. Essa é a ênfase das boas novas do evangelho. 

Aqueles que objetam à eleição incondicional e alegam que Deus não faz 
acepção de pessoas são quem, ao defenderem a eleição condicional, retratam Deus 
como fazendo acepção de pessoas. Eles condicionam a eleição de Deus a uma 
investigação do futuro para ver quem terá fé, e assim fazer acepção delas com base 
em suas ações, elegendo-as então sobre essa base. Isso definitivamente retrata Deus 
como fazendo acepção de pessoas. Visto que o único Deus verdadeiro da Bíblia não 
faz acepção de pessoas dessa forma, qualquer outro deus é um deus falso da 
imaginação de alguém. 

Deus é absolutamente soberano na salvação e não faz acepção de pessoas, visto 
que a salvação é incondicional no que tange ao homem. Aqueles que crêem de outra 
forma ainda não se arrependeram dos ídolos humanistas do livre-arbítrio e da 
religião das obras. Cristo terá a honra, glória e preeminência ou não haverá nenhuma 
salvação. 
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