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Dir-me-ás então: Por que se queixa ele ainda? Porquanto, 
quem tem resistido à sua vontade?. (Romanos 9:17) 

 

Paulo era um logicista. Ele sabia exatamente o que homens confusos 
(ou rebeldes) questionariam, uma vez que ele tinha descrito o endurecimento 
do coração de Faraó por Deus. A pessoa que não está disposta a aceitar a 
verdade das palavras de Paulo replicaria: “Você está dizendo que Deus não 
deu a Faraó uma chance. Faraó poderia ter se arrependido. Mas Deus não 
permitiu que ele se arrependesse. Que tipo de Deus é esse? Você diz que Ele é 
onipotente. Então Ele não é justo. Quem poderia resistir à vontade de um 
Deus onipotente? Mas tal Deus não é um Deus de ética, pois Ele restringe o 
comportamento ético dos homens. Eu não creio em seu Deus. Em outras 
palavras, Paulo, você apresentou Deus incorretamente. Você levantou falso 
testemunho contra Ele. Deus é justo ou Ele é soberano – um Deus que 
predestina. Mas Ele não pode ser os dois. Eu prefiro crer num Deus justo que 
concede aos homens autônomos o livre-arbítrio. Melhor um mundo de 
chance do que um mundo predestinado.” 

A resposta de Paulo a tal lógica é ofensiva aos homens autônomos: 
“Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura a coisa formada 
dirá ao que a formou: Por que me fizeste assim? 21 Ou não tem o oleiro poder 
sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para 
desonra?” (vv. 20-21). Resumindo, cale a boca, reclamador! Deus é soberano. Não 
crie um paradoxo lógico: “justiça vs. onipotência”. 
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Resposta Questionável 

“A soberania de Deus na verdade não significa 
predestinação. Significa que Deus é poderoso, mas em Sua 
misericórdia, permite aos homens uma área de livre 
escolha, de forma que Deus não é o autor do pecado de 
jeito nenhum. Aos homens é dado o livre-arbítrio e a livre 
escolha. Deus é justo porque Ele voluntariamente limita 
Seu próprio poder absoluto.”  

 

Minha Resposta: Então qual é o significado da frase, “vasos da ira, 
preparados para a perdição” (v. 22)? O que é um vaso feito pelo oleiro para – 
com o propósito de – destruição? Se não foi feito para um propósito, então 
isso é aleatório? Mas Paulo falou de dois tipos de vasos, sendo que ambos 
foram feitos para respectivos propósitos. Ouça a advertência de Isaías àqueles 
teólogos que colocam a soberania de Deus em oposição à justiça de Deus: 

Ai daquele que contende com o seu Criador! o caco entre outros 
cacos de barro! Porventura dirá o barro ao que o formou: Que 
fazes…? (Isaías 45:9).  

Algumas perguntas não deveriam ser feitas. Uma delas é essa: “Se Deus 
é onipotente, como Ele pode ser justo ao julgar os homens pelos seus 
pecados?”. Outra é: “Se o homem é moralmente responsável, como Deus 
pode predestinar todos os eventos?”. A resposta de Paulo é: “Cale a boca!”. 

Teste seu comprometimento com a Bíblia. Você está testando julgar a 
verdade da Bíblia por sua própria lógica? Está desobedecendo a Paulo? 

 

Para estudo adicional: Jó 9:12-15; 33:12-13; 

Is. 29:16.  

Fonte: 75 Bible Questions Your Instructors Pray 
You Won’t Ask, Gary North, (Institute for 
Christian Economics, 1988), p. 21-22. 
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