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Faraó Poderia ter se Arrependido?  
 

Gary North 
 

 
Tradução: Felipe Sabino de Araújo Neto1 

 
 

Porque diz a Escritura a Faraó: Para isto mesmo te 
levantei; para em ti mostrar o meu poder, e para que o 
meu nome seja anunciado em toda a terra. (Romanos 9:17) 

 

Deus levantou Faraó para o propósito errado? Ou magnificar a Sua 
própria glória era um propósito suficiente para levantar Faraó? Mas se Ele 
levantou Faraó para esse propósito, então como Faraó poderia ter 
sobrepujado o propósito de Deus, arrependendo-se e permitindo que os 
hebreus deixassem o Egito em paz? 

Antes de Moisés começar sua missão junto ao povo de Israel, Deus 
prometeu que Ele endureceria o coração de Faraó. “Eu, porém, endurecerei o 
coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas 
maravilhas. 4 Faraó, pois, não vos ouvirá; e eu porei minha mão sobre o 
Egito…” (Êxodo 7:3-4a). 

Deus endureceu ativamente o coração de Faraó, para que Ele pudesse 
“por Sua mão sobre” – julgar – o Egito. Isso é o que Ele disse a Moisés sobre 
o Seu plano, bem antes do primeiro confronto de Moisés com Faraó. Faraó 
poderia ter sobrepujado o endurecimento do seu coração por Deus? Como? 
“Como ribeiros de águas assim é o coração do rei na mão do SENHOR, que 
o inclina a todo o seu querer” (Provérbios 21:1). Resultado: “O SENHOR 
endureceu o coração de Faraó, e não os ouviu, como o SENHOR tinha dito a 
Moisés” (Êxodo 9:12). A Bíblia é clara: Faraó estava sob o controle soberano de 
Deus. 
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Resposta Questionável 

“Mas a Bíblia diz que Faraó endureceu seu próprio 
coração (Êxodo 8:15, 32). Não devemos culpar a Deus 
por esse endurecimento do coração de Faraó. Ele estava 
exercendo o seu livre-arbítrio. Deus o julgou por seus 
pecados.”  

 

Minha Resposta: A Bíblia diz inquestionavelmente que Faraó 
endureceu seu próprio coração. Ele era um agente moral responsável. Mas isso não 
responde a pergunta inicial, a saber, Faraó poderia ter se arrependido? Ele 
poderia ter amolecido o seu coração, a despeito de Deus? 

Depois disse o SENHOR a Moisés: Vai a Faraó, porque tenho 
endurecido o seu coração, e o coração de seus servos, para fazer 
estes meus sinais no meio deles,  2 E para que contes aos ouvidos 
de teus filhos, e dos filhos de teus filhos, as coisas que fiz no 
Egito, e os meus sinais, que tenho feito entre eles; para que 
saibais que eu sou o SENHOR. (Êxodo 10:1-2) 

Se Faraó tivesse se arrependido dos seus pecados, e liberto os hebreus, 
como a palavra de Deus poderia ter sido cumprida? Podemos dizer que a 
vontade do homem pecador (ou mesmo do justo) pode prevalecer contra o 
intento declarado de Deus? 

E se Ele fez isso com Faraó, por que não com outros rebeldes? 

 

Para estudo adicional: Ex. 4:21; 7:13,22; 

9:12,35; 14:8; Is. 6:10; 63:17.  

Fonte: 75 Bible Questions Your Instructors Pray 
You Won’t Ask, Gary North, (Institute for 
Christian Economics, 1988), p. 19-20. 
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