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Recapitulação 
Aparentes Conflitos com 
a Ciência
• A biodiversidade 

animal caberia na arca?
Afirmações Difíceis de 
Acreditar
• Uma terra de gigantes 

onde anjos fazem sexo?

• Uma jumenta falante?
• Um morto falou?
Dificuldades de 
Interpretação
• Quem cair não pode 

voltar a se 
arrepender?

DIFICULDADES DE 
INTERPRETAÇÃO (Continuação)

Pecados Para Morte?

Pecados para Morte
• 1Jo 5:16 Se alguém vir a seu irmão cometer

pecado não para morte, pedirá, e Deus lhe dará
vida, aos que não pecam para morte. Há pecado
para morte, e por esse não digo que rogue.17
Toda injustiça é pecado, e há pecado não para
morte.
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Dificuldades
1. Que "vida" é essa que Deus vai dar como

resultado da intercessão?
2. João proíbe ou apenas não recomenda que se

ore nos casos de pecados para morte?
3. O que significa essa distinção de pecados

para morte e não para morte?

1ª Dificuldade - Solução
• "Vida" na epístola é sempre vida eterna (10x)
–1Jo 5:12 Aquele que tem o Filho tem a vida ;

aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida.
• Dar a vida depois do pecado (não para morte),

seria somente uma alusão à certeza da vida
eterna (que a pessoa já ganhou no presente, mas
Deus no futuro consumará através da
ressurreição depois da morte)
–Certeza da vida eterna é um tema recorrente

2ª Dificuldade - Solução
• "Por esse não digo que rogue" - não tem a força

de um imperativo
• João parece estar somente esclarecendo o

público alvo que ele recomenda a intercessão
– 1Jo 5:16 Se alguém vir a seu irmão cometer

pecado não para morte, pedirá, e Deus lhe dará
vida,
–"É desses que estou falando - não dos outros"

3ª Dificuldade - Solução 1
1. Uma alusão aos pecados do AT, cuja gravidade

demandava uma condenação à morte
–Objeções: A audiência gentílica de João não estaria

familiarizada com esse conceito
–No impér io Romano seria ilegal condenar alguém à

morte com base a uma legislação paralela
–A igreja não tem o direito de condenar ninguém à

morte (essa era uma prerrogativa de Israel)
–Veredito: possível, mas pouco plausível

3ª Dificuldade - Solução 2
2. Uma alusão à pena capital aplicada por Roma par a

alguns crimes (que também seriam pecados)
–Seria improdutivo orar pela vida de um condenado

à morte
–Objeções: pura especulação - não há evidência

desta possibilidade
–"vida" e "morte" seriam do corpo - incompat ível

com as outras ocorrências da epístola
–Veredito: implausível

3ª Dificuldade - Solução 3
3. Morte física como resultado de uma disciplina

extrema de Deus
–Objeção: Conceito sem respaldo nos assuntos

tratados na epístola
–João trata somente dos extremos (filhos de Deus

ou do diabo, quem tem vida ou não). João n ão trata
de crente carnal, disciplina, etc.
–Veredito: possível, mas pouco plausível
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3ª Dificuldade - Solução 4 (Recomendada)
• Nas 2 outras ocorrências de "Morte" na epístola o

significado é morte eterna
• O apóstolo já apontou pecados que demonstram que a

pessoa não tem a "vida", mas permanece na "morte"
–1Jo 1:6 Se dissermos que mantemos comunhão com

ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a
verdade.
–1Jo 2:4 Aquele que diz: Eu o conheço e não guarda os

seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a
verdade.

3ª Dificuldade - Solução 4 (Recomendada)
• Pecados que mostram que a pessoa está na "morte":
–1Jo 2:9 Aquele que diz estar na luz e odeia a seu

irmão, até agora, está nas trevas.
–1Jo 3:14 Nós sabemos que já passamos da morte para

a vida, porque amamos os irmãos; aquele que não ama
permanece na morte
–1Jo 3:10 Nisto são manifestos os filhos de Deus e os

filhos do diabo: todo aquele que não pratica justiça não
procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão.

3ª Dificuldade - Solução 4 (Recomendada)
• Pecados que mostram que a pessoa está na "morte":
–1Jo 2:18 Filhinhos, já é a última hora; e, como ouvistes

que vem o anticristo, também, agora, muitos anticristos
têm surgido; pelo que conhecemos que é a última
hora.19 Eles saíram de nosso meio; entretanto, não
eram dos nossos; porque, se tivessem sido dos nossos,
teriam permanecido conosco; todavia, eles se foram
para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos
nossos

3ª Dificuldade - Solução 4 (Recomendada)
• Portanto, pecados "para morte" são aqueles que

evidenciam os falsos crentes - que permanecem
na "morte"
–Fracassar nos 3 testes propostos pelo apóstolo

(teológico, moral e relacional), é uma evidência de
perdição ("morte")

• João não estaria proibindo que se ore por estes,
mas enfatizando a oração pelos crentes quando
pecam

O Que É A Blasfêmia Contra 
O Espírito Santo?

Blasfêmia contra o Espírito Santo
• Mt 12:31 Por isso, vos declaro: todo pecado e

blasfêmia serão perdoados aos homens; mas a
blasfêmia contra o Espírito não será perdoada.32
Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho
do Homem, ser-lhe-á isso perdoado; mas, se
alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será
isso perdoado, nem neste mundo nem no porvir.
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Dificuldades
1. O que significa blasfemar contra o Espírito

Santo?
2. Porque a blasfêmia contra o Filho tem perdão,

mas não contra o Espírito?
3. Por que tal pecado não tem perdão, se Cristo

morreu por todos os pecados?
4. Como alguém pode cometer tal pecado hoje?

1ª Dificuldade - Solução
O que significa?
• Mt 12:22 Então, lh e trouxeram um endemoninhado,

cego e mudo; e ele o curou, passando o mudo a falar
e a ver.23 E toda a multidão se admirava e diz ia: É
este, porventura, o Filho de Davi?24 Mas os f ariseus,
ouvindo isto, murmuravam: Este não expele demôn ios
senão pelo poder de Belzebu, maioral dos demônios.

1ª Dificuldade - Solução
• Aqueles fariseus testemunharam o poder do

Espírito Santo agindo através de Jesus, e
atribuíram a Belzebu (Satanás)
• Esse foi o seu pecado, que Jesus afirmou que não

teria perdão

2ª Dificuldade - Solução
Porque ao filho tem perdão mas não ao Espírito?
• Jesus perdoaria quem lh e ofendesse, mas n ão quem

atribuísse o poder do Espírito a Belzebu
–Ofender o homem Jesus Cristo seria uma reação

esperada dos ignorantes que discordavam dos ensinos
• Um debate de ideias mais acalorado

–Ofender o Espírito, significa permanecer na obstinação
depois da prova inconteste (o poder de Deus)
• Amaldiçoar o privilégio de terem sido testemunhas oculares

3ª Dificuldade - Solução
Jesus não morreu por todos os pecados?
• Sim, mas a eficácia do perdão é concedida

somente aos que tem fé
• A obstinação pela incredulidade depois da prova

inconteste, impede a eficácia do perdão que é
condicionada à resposta de fé
–Depois de virem tudo o que viram (as provas

incontestes dos milagres) ainda perman eceram na
rejeição e acusaram o Espírito de ser Belzebu

4ª Dificuldade - Solução
Como alguém comete este pecado hoje?
• Hoje tal pecado não é mais possível
• Jesus não está mais encarnado na Terra e

fazendo milagres pelo poder do Espírito Santo
• Entretanto, hoje ainda é possível a obstinação

pela incredulidade (mas sem a prova inconteste)
–Os que optam pela incredulidade também ficam

sem o perdão que é condicionado à resposta de fé
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4ª Dificuldade - Solução
• Jo 5:39 Examinais as Escrituras, porque julgais

ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que
testificam de mim.40 Contudo, não quereis vir a
mim para terdes vida.
• At 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.

4ª Dificuldade - Solução
• Porém, é (tecnicamente) um erro afirmar que a

rejeição obstinada de hoje é o mesmo pecado da
rejeição obstinada daqueles que observaram as
provas incontestes e blasfemaram
• Pecados diferentes - desfechos idênticos:

CONDENAÇÃO
–Jo 3:18 Quem nele crê n ão é julgado; o que não

crê já está julgado

4ª Dificuldade - Solução
• Blasfêmia contra o Espírito - Irreversível
–Único pecado comet ido pelos que passaram do

"ponto de retorno" na avaliação de Jesus
• Escolher não crer, resistir ao Espírito -

condenam enquanto persistirem - Reversíveis
– Antes da morte ainda há tempo!

Cristo Pregou A Espíritos Em 
Prisão?

Pregar a Espíritos Em Prisão
• 1Pe 3:18 Pois também Cristo morreu, uma única vez,

pelos pecados, o justo pelos in justos, para conduzir-
vos a Deus; morto, s im, na carne, mas vivificado no
espírito, 19 no qual também foi e pregou aos
espíritos em prisão, 20 os quais, noutro tempo,
foram desobedientes quando a longanimidade de Deus
aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a
arca, na qual poucos, a saber, o ito pessoas, foram
salvos, através da água

Dificuldades
1. Há possibilidade de salvação após a morte?
2. Que pregação foi esta?
3. Que espíritos são estes?
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1ª Dificuldade - Solução
Há possibilidade de salvação após a morte?
• Hb 9:27 E, assim como aos homens está

ordenado morrerem uma só vez, vindo, depois
disto, o juízo,
• Não há possibilidade de salvação após a morte

2ª Dificuldade - Solução
• Que pregação foi esta?
• Seguramente não foi o evangelho.
• 1Pe 3:22 o qual, depois de ir para o céu, está à

destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos,
e potestades, e poderes.
• Possivelmente, Jesus foi anunciar a vitória que

lhe deu toda a autoridade nos céus e na terra, a
estes espíritos em prisão

3ª Dificuldade - Solução
Que espíritos são estes?
• 1Pe 3:20 os quais, noutro tempo, foram

desobedientes quando a longanimidade de Deus
aguardava nos dias de Noé
• 2Pe 1:4 Ora, se Deus não poupou anjos quando

pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os
entregou a abismos de trevas, reservando-os
para juízo;5 e não poupou o mundo antigo, mas
preservou a Noé

3ª Dificuldade - Solução
Que espíritos são estes?
• Jd 6 e a anjos, os que não guardaram o seu

estado original, mas abandonaram o seu próprio
domicílio, ele tem guardado sob trevas, em
algemas eternas, para o juízo do grande Dia;

3ª Dificuldade - Solução
Que espíritos são estes?
• 2Pe 2:4 Ora, se Deus não poupou anjos quando

pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os
entregou a abismos de trevas, reservando-os
para juízo;5 e não poupou o mundo antigo, mas
preservou a Noé, pregador da justiça, e mais sete
pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo
de ímpios;

3ª Dificuldade - Solução
Que espíritos são estes?
• São, portanto, anjos caídos (demônios) e

aprisionados
• Seu pecado e aprisionamento ocorreu nos

tempos do dilúvio
–Seu pecado não está registrado em Gênesis
–Não foi sexo com mulheres!

• Jesus foi até eles anunciar sua vitória e
autoridade
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APARENTES DANOS AO 
CARÁTER DE DEUS

Deus Ordenou Genocídio?

Deus Ordenou Genocídio?
• Dt 20:16 ...Nas cidades das nações que o

Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança, não
deixem vivo nenhuma alma.17 Conforme a
ordem do Senhor, o seu Deus, destruam
totalmente os hititas, os amorreus, os cananeus,
os ferezeus, os heveus e os jebuseus.

Problema
• O genocídio é um crime hediondo. Motivado pelo

ódio racial, há vários casos lamentáveis na
história da humanidade. Alguns casos recentes:
–Judeus na Alemanha
–Sérvios na Croácia
–Curdos no Iraque
–Bantus na Somália
–Hutus em Ruanda

Problema
• A ordem de Deus para "destruir totalmente" os

hititas, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e
os jebuseus, só pode ser classificada como
genocídio.

Causas do Problema
• Confundir ódio racial com juízo divino
• Desprezar a soberania e o controle onipotente de

Deus sobre todo o Universo
–Como dono de cada átomo do universo, Ele

concede ou t ira vidas intervindo no curso da
história conforme seu p lano soberano de governo
da humanidade
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Solução
• O juízo que Deus àqueles povos não foi motivado

por ódio racial, como nos casos de genocídios
que homens praticaram na história
• Foi uma sentença de condenação por conta das

suas práticas abomináveis para que não
"contaminassem" o povo de Deus separado
como o berço para Sua própria encarnação como
Salvador da humanidade

Solução
• Dt 20:18 par a que vos n ão ensinem a fazer conforme

todas as suas abominações, que fizeram a seus
deuses, e pequeis contra o SENHOR, vosso Deus.
• Lv 18:24 Com nenhuma destas coisas vos

contaminareis, porque com todas estas coisas se
contaminaram as n ações que eu lanço de d iante de
vós. 25 E a terra se contaminou; e eu visit ei n ela a
sua iniqüidade, e ela vomitou os seus moradores.

Solução
Que abominações são estas?
Lv 18:3 Não procedam como se procede no Eg ito, onde
vocês moraram, nem como se procede n a terra de
Canaã, para onde os estou levando. Não sigam as suas
práticas.4 Pratiquem as minhas ordenanças, obedeçam
aos meus decretos e sigam-nos. Eu sou o Senhor, o
Deus de vocês.5 Obedeçam aos meus decretos e
ordenanças, pois o homem que os prat icar viver á por
eles. Eu sou o Senhor.

Solução
Lv 18: 6 Ninguém poderá se aproximar de uma parenta
próxima para se envolver sexualmente com ela. Eu sou
o Senhor.7 Não desonre o seu pai, envolvendo-se
sexualmente com a sua mãe. Ela é su a mãe; não se
envolva sexualmente com ela.8 Não se envolva
sexualmente com a mulher do seu pai; isso desonraria
seu pai.9 Não se envo lva sexu almente com a sua irmã,
filha do seu pai ou da sua mãe, tenha ela nascido na
mesma casa ou em outro lugar.

Solução
Lv 18: 10 Não se envolva sexualmente com a filh a do
seu filho ou com a filha da sua filha; isso desonraria
você.11 Não se envolva sexualmente com a filha da
mulher do seu pai, gerada por seu pai; ela é su a irmã.12
Não se envolva sexualmente com a irmã do seu pai; ela
é parenta próxima do seu pai.13 Não se envolva
sexualmente com a irmã da sua mãe; ela é parenta
próxima da sua mãe.14 Não desonre o irmão do seu pai
aproximando-se da sua mulher para com ela se envolver
sexualmente; ela é sua tia.

Solução
Lv 18:15 Não se envolva sexualmente com a sua nora. Ela é
mulher do seu filho; não se envolva sexualmente com ela.16
Não se envolva sexualmente com a mulher do seu irmão; isso
desonraria seu irmão.17 Não se envolva sexualmente com
uma mulher e sua filha. Não se envolva sexualmente com a
filha do seu filho ou com a filha da sua filha; são parentes
próximos. É perversidade.18 Não tome por mulher a irmã da
sua mulher, tornando-a rival, envolvendo-se sexualmente com
ela, estando a sua mulher ainda viva.
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Solução
Lv 18:19 Não se aproxime de uma mulher para se envolver
sexualmente com ela quando ela estiver na impureza da sua
menstruação.20 Não se deite com a mulher do seu próximo,
contaminando-se com ela.21 Não entregue os seus filhos
para serem sacrificados a Moloque. Não profanem o nome do
seu Deus. Eu sou o Senhor.22 Não se deite com um homem
como quem se deita com uma mulher; é repugnante.23 Não
tenha relações sexuais com um animal, contaminando-se com
ele. Mulher nenhuma se porá diante de um animal para
ajuntar-se com ele; é depravação.

Solução
• Lv 18:24 Não se contaminem com nenhuma

dessas coisas, porque assim se contaminaram as
nações que vou expulsar da presença de vocês

Solução
• A conduta para cidades e povos que não estavam

sob o juízo de Deus era outra:
• Dt 20:10 Quando te aproximares de alguma

cidade para pelejar contra ela, oferecer-lhe-ás a
paz.11 Se a sua resposta é de paz, e te abrir as
portas, todo o povo que se achar nela te será
tributário e te servirá.12 Porém, se ela não fizer
paz contigo, mas te fizer guerra, então, a
sitiarás...

Solução
• ...13 E o SENHOR, teu Deus, a dará na tua mão;

e todos os do sexo masculino que houver nela
passarás a fio de espada;14 mas as mulheres, e
as crianças, e os animais, e tudo o que houver na
cidade, todo o seu despojo, tomarás para ti; e
desfrutarás o despojo dos inimigos que o
SENHOR, teu Deus, te deu.

Deus Pune Uma Geração Por 
Erros De Outra E Ainda Manda 

Matar Crianças De Peito?

O Juízo contra os Amalequitas
• 1Sm 15:2 Assim diz o SENHOR dos Exércitos:

Castigarei Amaleque pelo que fez a Israel: ter-se
oposto a Israel no caminho, quando este subia do
Egito.3 Vai, pois, agora, e fere a Amaleque, e
destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe
poupes; porém matarás homem e mulher,
meninos e crianças de peito, bois e ovelhas,
camelos e jumentos.
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A Razão do Juízo
• Dt 25:17 Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho,

quando saías do Egito;18 como te veio ao encontro no
caminho e te atacou na retaguarda todos os desfalecidos
que iam após ti, quando estavas abatido e afadigado; e não
temeu a Deus.19 Quando, pois, o SENHOR, teu Deus, te
houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor,
na terra que o SENHOR, teu Deus, te dá por herança, para
a possuíres, apagarás a memória de Amaleque de debaixo
do céu; não te esqueças.

Problema 1
• Como Deus pode punir uma geração por erros

dos seus antepassados?
–O ataque à Israel foi logo após o êxodo (1446 aC)
–A execução do juízo foi no reinado de Saul (1050 aC)
–Quase 400 anos depois

Causa do Problema 1
• Ignorar o fato de que o juízo anunciado à geração

anterior continua válido, pois não houve
arrependimento
• Êx 20:5 Não as adorarás, nem lhes darás culto;

porque eu sou o SENHOR, teu Deus, Deus zeloso,
que visito a iniqüidade dos pais nos filhos até à
terceira e quarta geração daqueles que me
aborrecem

Solução do Problema 1
• Os Amalequitas continuaram inimigos de Israel:
–Jr 18:7 No momento em que eu falar acerca de

uma nação ou de um reino para o arrancar,
derribar e destruir,8 se a tal nação se converter da
maldade contra a qual eu falei, também eu me
arrependerei do mal que pensava fazer-lhe.

• O Senhor sabia disso quando anunciou sua
sentença em Dt 25:17-19, 250 ~400 anos antes

Solução do Problema 1
• 1Sm 14:47 Quando Saul assumiu o reinado

sobre Israel, lutou contra os seus inimigos em
redor: moabitas, amonitas, edomitas, os reis de
Zobá e os filisteus. Para qualquer lado que fosse,
infligia-lhes castigo.48 Lutou corajosamente e
derrotou os amalequitas, libertando Israel das
mãos daqueles que os saqueavam.

Problema 2
• Como Deus pode punir com a morte crianças e

bebês inocentes por erros de outras pessoas?
–Poderia um Deus bondoso, amoroso,

misericordioso, justo, etc. mandar matar crianças e
bebês inocentes e indefesos?
–Em um raciocínio crítico:
• Se Ele é tudo isso, não mandou
• Se mandou, Ele não é tudo isso
•A Bíblia diz que Ele mandou. Portanto ...
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Causas do Problema 2
• Desprezar a soberania e o controle onipotente de

Deus sobre todo o Universo
–Como dono de cada átomo do universo, Ele

concede ou t ira vidas intervindo no curso da
história conforme seu p lano soberano de governo
da humanidade

• Ignorar a prerrogativa divina de chamar humanos
à morte quando bem entender

Causas do Problema 2
• Julgar o caráter de Deus por aquilo que não

compreendemos sobre alguns de seus atos
– Humanos limitados e pecaminosos não são

capazes de julgar um Deus infinito e perfeito
– Devemos, antes disso , procurar entender seus

atos à luz do Seu caráter revelado na Palavra.
– Podemos ter a certeza que há razões moralmente

justificáveis para o Soberano Deus fazer coisas
que não somos capazes de compreender

1ª Solução - Problema 2
• Na literatura da época, a linguagem usada nos

assuntos bélicos era hiperbólica
• Pelo desfecho da narrativa, aparentemente os

Amalequitas foram exterminados, e somente seu
rei foi poupado:
–1Sm 15:7 E Sau l atacou os amalequitas por todo

caminho desde Havilá até Sur, a leste do Egito.8
Capturou vivo Agague, rei dos amalequitas, e
exterminou o seu povo. Sur Havilá

Gibeá
~1200 km~230 km

1ª Solução - Problema 2
A Campanha de Saul contra os Amalequitas (1Sm 15)

1ª Solução - Problema 2
Entretanto, bem no final do reinado de Saul:
• 1Sm 30:1 Sucedeu, pois, que, chegando Davi e

os seus homens, ao terceiro dia, a Ziclague, já os
amalequitas tinham dado com ímpeto contra o
Sul e Ziclague e a esta, ferido e queimado;

1ª Solução - Problema 2
250 anos depois do reinado de Saul, quando
Ezequias era rei em Judá:
• 1Cr 4:43 Feriram o restante dos que escaparam

dos amalequitas e habitam ali até ao dia de hoje.
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1ª Solução - Problema 2
• Muito tempo depois, no reinado de

Assuero/Xerxes, os amalequitas ainda eram
inimigos dos judeus (486-465 aC):
–Et 3:10 Então, o rei tirou da mão o seu anel, deu-o

a Hamã, f ilho de Hamedata, agagita, adversário dos
judeus,
–Agagitas - Amalequitas descendentes do rei

Agague (poupado por Saul)

1ª Solução - Problema 2
• Portanto, proponentes1 desta solução advogam

que, assim como no extermínio dos Amalequitas
é patente o uso de linguagem hiperbólica, não
teria ocorrido nenhuma morte de crianças de
peito (a ordem de Deus teria sido registrada com
a mesma linguagem)

1-COPAN, Paul. Is God A Moral Monster? Grand Rapids, MI: Bakerbooks, 2011, p. 173 

1ª Solução - Problema 2
• Objeção à esta solução:
–Apesar da linguagem sobre o Juíz o dos Amalequitas

ser visivelm ente hiperbólica pois tal povo, segundo a
própria Bíblia , não f oi dizimado conforme o aparente
desfecho da investida de S aul, o mesm o não pode
ser afirm ado com t oda a certeza sobre a morte das
crianças, pois na Bíblia não há nenhuma afirmação
de que tais mortes não ocorreram

2ª Solução - Problema 2
• A morte das crianças não foi uma punição às

mesmas (são inocentes) - mas a melhor decisão
divina para consumação de Seus propósitos
• Suas razões não nos foram reveladas
• Deus seguramente teve razões moralmente

justificáveis para tomar precocemente tais
crianças para si
–Somente Ele saberia o que tais cr ianças seriam

quando adultas, e como afetariam seus planos

2ª Solução - Problema 2
Exemplo:
• Na nossa sociedade, assassinato é crime -

passível da mais severa punição. Entretanto, em
uma situação extrema de legítima defesa
(própria ou de outros), não é!
• Nossa sociedade reconhece uma razão

moralmente justificável para tirar a vida de um
semelhante em situações extremas.

2ª Solução - Problema 2
• Aqueles seres humanos ainda crianças,

morreriam um dia de qualquer maneira. Deus só
decidiu que seria naquele momento.
–Lembremos que todo ser humano um dia será

chamado à morte por Deus quando este definir:
isso pode acontecer em qualquer fase da vida:
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2ª Solução - Problema 2
• Sl 139:16 Os teus olhos me viram a substância ainda

informe, e no teu livro foram escritos todos os meus
dias, cada um deles escrito e determinado, quando
nem um deles havia ainda.
• Jó 1:21 e disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu

voltarei; o SENHOR o deu e o SENHOR o tomou;
bendito seja o nome do SENHOR!
• Lc 12:20 Contudo, Deus lh e disse: Insensato! Esta

mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem
ficará com o que você preparou?

2ª Solução - Problema 2
• O fato de terem sido chamados à morte por Deus

ainda b ebês, não traz imp licações morais (é uma
prerrogativa de Deus definir quando alguém morre)
–2Sm 12:13 Então, disse Davi a Natã: Pequei contra o

SENHOR. Disse Natã a Davi: Também o SENHOR te
perdoou o teu pecado; não morrerás.14 Mas, posto que
com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos
do SENHOR, também o filho que te nasceu morrerá.15
Então, Natã foi para sua casa. E o SENHOR feriu a
criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi; e a
criança adoeceu gravemente.

2ª Solução - Problema 2
• Sendo bebês, ainda não tinham cometido pecado,

foram levadas à presença de Deus, sem a
condenação que lhes seria inevitável se viessem
a se tornar adultos naquele contexto
–2Sm 12:23 Porém, agora que é morta, por que

jejuar ia eu? Poderei eu fazê-la vo ltar? Eu irei a ela,
porém ela não voltará para mim.

2ª Solução - Problema 2
• Portanto, o fato de Deus ter levado aqueles bebês

para si não configura um ato de crueldade, mas
ao contrário disso, de misericórdia
–Fp 1:23 Ora, de um e outro lado, estou

constrangido, tendo o desejo de partir e estar com
Cristo, o que é incomparavelmente melhor.
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