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antes de qualquer proibição, disse: "De toda árvore 
do jardim comerás livremente” (Gênesis 2.16). E 
como consequência, motivado pelo amor e 
subserviência humilde, o homem iria concordar e se 
sujeitar com aquilo que Deus estipulara como bom, 
justo e correto. Vida cristã não é um conjunto de 
“nãos” e “sins”. 

Deus não nos pede bizarrices, Ele nos pede aquilo 
que é razoável. A crise se inicia, portanto, quando 
queremos assumir o papel de Deus e determinar que 
os nossos projetos são melhores (assim como 
aconteceu com Adão e Eva), ou então, ao nos  
submetermos ao Senhor, todavia, 
apresentando-nos descon�ados de Suas intenções.

“Conhecer a vontade de Deus sem con�ar na 
sabedoria de Deus é veneno para a alma”.
Carlos Osvaldo Pinto

''A fórmula geral que serve de base a toda religião e a 
toda moral pode ser expressa assim: 'Faça isto e mais 
isto, não faça aquilo e mais aquilo - e então serás feliz, 
do contrário…'
Toda moral e toda religião são somente esse 
imperativo […]''
Nietzsche, em Crepúsculo dos ídolos, p 46.

Certamente a proposta da serpente no Éden ecoou até 
os nossos dias. A ideia de que Deus é um grande 
estraga prazer, em que em troca de relacionamento 
exige penitência e uma cruel servidão, ao requerir 
abstinência de toda alegria e gozo na presente vida, se 
aparece como regra para aqueles que atribuem sua 
existência à algo ou alguém que não Ele. O pastor 
Timothy Keller já disse: “O pecado sempre começa com 
o assassinato do caráter de Deus’’. 

"É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore 
do jardim?" (Gênesis 3.1)
E assim, enganado pela serpente, Nietzsche e muitos 
compreendem Deus; alguém que priva o Homem 
daquilo que, por instinto, lhe é natural, ou como 
de�nido em suas próprias palavras, um “equívoco do 
homem". A�nal de contas, quem é Deus para me dizer 
o que é bom, justo e correto? Eu não preciso de uma 
muleta cósmica para apoiar e sustentar minha 
existência. 

Há muito tempo se esqueceu, porém, que Deus 
colocou o homem em um cenário de prazer (Éden), e 

Não faça isso!


