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introdução

ao

Pentateuco
Os primeiros cinco livros da Bíblia (Gênesis,
Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio), comumente chamados “a Lei” ou “o Pentateuco”
(do grego, pentateuchos, “cinco volumes [livros]”),
formam a primeira e mais importante seção do
Antigo Testamento em ambas as Bíblias — judaica e cristã. A tríplice divisão da Bíblia Hebraica em Lei, Profetas e Escritos pode ser rastreada
para além do Novo Testamento (Lc 24.44), ao
prólogo a Siraque ou Eclesiástico (por volta de
180 a.C.). A ordem do Antigo Testamento, nas
Bíblias cristãs, com base no grego do Antigo Testamento (a Septuaginta; por volta de 150 a.C.),
também fornece ao Pentateuco essa primazia.
Esses cinco livros são fundamentais à descoberta do desígnio de Deus para a redenção.

a u to r e d ata
Os livros do Pentateuco, os quais formam uma
narrativa coerente e contínua, não nomeiam
explicitamente seu autor. Referências a “o Livro
de Moisés” (Ne 13.1; 2Cr 25.4), “o Livro da Lei de
Moisés” (Ne 8.1), “a Lei do Senhor” (1Cr 16.40; Ed
7.10) e “o Livro da Lei de Deus” (Ne 8.18), às quais
se restringem aos escritos que seguem o exílio babilônico dos judeus no sexto século a.C., têm dado
origem à tradição de que Moisés foi o autor do
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Pentateuco. O Novo Testamento usa designações
similares para o Pentateuco (Mt 12.5; Mc 12.26; Lc
16.16; Jo 7.19; Gl 3.10).
Além desses títulos indicativos da autoria de Moisés, Jesus disse: “Moisés... escreveu a meu respeito”
(Jo 5.46), e explicou aos seus discípulos na estrada para Emaús o que as Escrituras haviam dito a
seu respeito, “começando por Moisés” (Lc 24.27).
O próprio Pentateuco fala da contribuição decisiva que Moisés lhe prestou: ele escreveu o Livro da
Aliança (cf. Êx 24.3-7) e compôs a exposição das
obrigações pactuais registradas em Deuteronômio
(cf. Dt 31.24-26). Evidentemente, o testemunho da
própria Escritura aponta para Moisés como o autor do Pentateuco.
Entretanto, durante os dois séculos anteriores, a
maioria dos estudiosos não aceita o próprio testemunho da Bíblia sobre sua autoria, sustentando
que o Pentateuco foi composto por editores no período seguinte ao exílio babilônico do sexto século
a.C. Esses estudiosos mantêm que os editores reuniram criativamente ao menos quatro documentos literários mais antigos. A teoria é baseada nas
seguintes observações: a distribuição dos nomes
divinos, especialmente “Elohim” e “Yahweh”; variações de vocabulário, tais como as diferentes palavras hebraicas para “criada”; histórias duplicatas
(p. ex., Gn 12.10-20; 20.1-19; 26.1-11); a repetição de
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leis, tais como aquelas para a Páscoa (Êx 12.1-20,
21-23; Dt 16.1-8); e teologias supostamente variantes. Consideram o Pentateuco um composto de
obras da lavra do “Javista”, do “Eloísta”, do “Deuteronomista” e do escritor “Sacerdotal”. Os documentos correspondentes, convencionalmente
abreviados como “J”, “E”, “D” e “P”, são assinalados
por datas aproximadas de 950, 850, 600 e 500 a.C.
Mais recentemente, o número de estudiosos que
seguem esse ponto de vista tem sido significativamente reduzido. A teoria das quatro fontes tem
sido amplamente desafiada, sendo ou substancialmente modificada, ou rejeitada por completo.
Agora, os estudiosos propõem uma ampla gama
de teorias sobre como o Pentateuco foi composto,
um resultado dos métodos altamente especulativos adotados para descobrir o processo pelo qual
esses livros foram supostamente escritos.
Em conformidade com práticas conhecidas no
antigo Oriente Próximo, Moisés poderia ter usado
fontes literárias. Algumas vezes, essas fontes são
identificadas (p. ex., Gn 5.1; Nm 21.14); em outros
lugares, possivelmente podem ser inferidas pelo
estilo literário distintivo (cf. Gn 1.1-2.3 e Gn 2.425), embora os estilos literários às vezes possam
ser determinados mais pelo tema e o propósito do
escrito do que pela autoria. Então, também, os profetas de tempos posteriores que sucederam Moisés
em mediar a palavra autoritativa de Deus (cf. Dt
18.15-20) podem ter mantido, linguística e historicamente, o texto recente, adicionando algum
material, tal como Gênesis 36.31 e o obituário de
Moisés (Dt 34.1-12).

unidade
O Pentateuco é tanto um documento composto de
livros individuais como uma narrativa sem emenda de uma história completa desde a Criação até a
morte de Moisés. A história é fundamental, antecipando a que vem em seguida.
Cada um dos livros mantém seus próprios interesse e unidade. Gênesis revela sua estrutura literária, reiterando onze vezes a fórmula: “estas são
as gerações de...” (cf. 2.4; 5.1; 6.9; 10.1; 11.10; 11.27;
25.12; 25.19; 36.1; 36.9; 37.2). Esses tópicos chamam
a atenção para uma única linha familiar que eventualmente levará à criação de uma dinastia régia
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em Israel, através da qual todas as nações da terra
serão abençoadas. No livro de Êxodo, o resgate divino dos israelitas da servidão egípcia os vê sendo
transformados de escravos em sacerdotes reais que
formam uma nação santa, com Deus vindo para
habitar em seu meio. No cerne desse processo de
transformação, situa-se a Páscoa, evento de grande
significância, porque os israelitas primogênitos do
sexo masculino são resgatados da morte para vir
a ser a possessão santa de Deus. Embora Deus, de
boa vontade, liberte os israelitas da servidão, não
os compele a servir a ele, mas, antes, os convida a
se submeter livremente ao seu senhorio sobre eles.
Enquanto Êxodo explica como Deus se torna tanto
salvador como rei sobre Israel, o livro de Levítico
se concentra em como os israelitas continuarão a
ser uma nação santa. Rituais de apedrejamento por
pecado e suas consequências são instruções postas
lado a lado, com vistas a distinguir os israelitas de
outras nações de uma maneira que mantenha santo
o seu chamado como Deus é santo. Números relata
os preparativos de Israel para se mover do deserto
do Sinai rumo a Canaã. Não obstante, o medo dos
habitantes de Canaã leva os israelitas a se rebelar
contra Deus, resultando numa punição que envolve a morte de todos os adultos que saíram do Egito,
à exceção de Calebe e Josué. Finalmente, Deuteronômio registra a exposição que Moisés faz das obrigações pactuais recebidas no Monte Sinai cerca de
quarenta anos atrás. Moisés as expõe a uma nova
geração adulta de israelitas enquanto eles se preparam para atravessar o Rio Jordão rumo à terra de Canaã. Moisés os exorta a que sejam mais fiéis a Deus
do que seus pais o foram.
Embora cada livro seja distintivo, os cinco livros
do Pentateuco são interligados como uma narrativa contínua. Êxodo continua a história iniciada
em Gênesis dos israelitas que desceram para o
Egito (Gn 46.26, 27; Êx 1.1). Moisés cumpre o juramento feito a José em seu leito mortuário de levar
do Egito seus ossos (Gn 50.25; Êx 13.19). Levítico
8-9 mostra como as instruções de santificar os sacerdotes, esboçadas em Êxodo 29, foram cumpridas. Êxodo, Levítico e Números são enfeixados pelas instruções recorrentes que Deus ministrou no
Monte Sinai, antecipando a jornada dos israelitas
rumo à terra de Canaã. Números registra o trágico
fracasso dos israelitas em confiar plenamente em
Deus quando contemplam o desafio de ocupar a
terra prometida ao patriarca de Gênesis. Os que
se rebelaram são punidos por Deus e morrem no
deserto. Quase quarenta anos se passam antes que
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a entrada em Canaã se torne, mais uma vez, uma
possibilidade. Nesse estágio, Moisés como um líder já idoso do povo lhes fala. Em seu primeiro discurso em Deuteronômio, Moisés resume a história
de Israel, do Sinai a Moabe, tal como registrada em
Números. Em seu segundo discurso, ele faz alusões frequentes ao Êxodo, reiterando, com ligeira
modificação, os Dez Mandamentos e a resposta de
Israel a eles (Êx 20; Dt 5).

tema
Visto isoladamente, o Pentateuco está centrado na
notável transformação dos israelitas escravizados
numa nação santa, com Deus vindo para habitar
no meio deles. No entanto, o Pentateuco nunca
teve por objetivo ser lido isoladamente. Deuteronômio se encerra com a nação ainda fora da terra
prometida, e é somente nos livros de Josué a Reis
que se dá o cumprimento parcial das expectativas
introduzidas no Pentateuco. O restante da Escritura retorna aos fundamentos dispostos aqui no
Pentateuco, culminando nos novos céus e na nova
terra revelados nos capítulos finais do Apocalipse.
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Da máxima importância, a grande história da qual
o Pentateuco forma a parte inicial é muito mais
do que a criação de Israel como uma nação santa,
pois esse evento prefigura a criação uma santa
nação ainda muito maior. Por essa razão, os capítulos iniciais de Gênesis começam com a criação
do mundo inteiro, com a expectativa de que Deus
residiria sobre a terra cheia daqueles que o amam
e confiam nele. Infelizmente, a desobediência de
Adão e Eva aliena de Deus a humanidade, trazendo-a sob sua maldição.
O Pentateuco introduz o processo de redenção,
especificamente em Gênesis 3.15, iniciando uma
série de passos pelos quais Deus cumprirá seus
propósitos. Em seu cerne, está a promessa pactual
de que Abraão se tornaria o pai de muitas nações,
porque, por meio de um de seus descendentes, todas as nações da terra seriam abençoadas. Segundo
Gálatas, a graciosa promessa anunciada a Abraão é
o mesmo evangelho proclamado por Jesus Cristo
e concretizado através de sua morte e ressurreição
(Gl 3.8, 14). O perene poder do Pentateuco não é
um mistério, mas, sim, uma consequência de sua
inspiração pelo Espírito de Deus.
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O

primeiro livro

de

GÊNESIS

moisés chamado

Gênesis
título
O título hebraico, seguindo o antigo costume de
nomear os livros por sua(s) primeira(s) palavra(s),
é bereshit, “no princípio”. O título grego, baseado
no conteúdo do livro, é genesis, “origem”. Ambos
os títulos são apropriados, visto que o livro é sobre
a origem de nosso mundo como a boa criação de
Deus, danificada pela pecaminosidade humana.

autor
Em razão de esse livro anônimo fazer parte do Pentateuco unificado, estabelecer sua autoria e data
não pode separar-se da composição do Pentateuco
como um todo (ver Introdução ao Pentateuco).
Não obstante, a evidência relativa ao próprio Gênesis sugere que, como o restante do Pentateuco,
Moisés deu ao livro sua substância essencial, e editores posteriores a suplementaram, todos eles por
inspiração do Espírito Santo. O Novo Testamento
dá testemunho específico de que Moisés é o autor
do Pentateuco, e, nele, de Gênesis. Jesus disse que
“Moisés vos deu a circuncisão” (Jo 7.22; At 15.1), a
qual é dada unicamente em Gênesis 17.
Não surpreende que o fundador da teocracia de
Israel tenha formado essa magistral introdução
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à grande narrativa que, basicamente, percorre de
Gênesis a Reis. De grande importância, a narrativa
histórica de Gênesis fornece a explanação teológica para a atividade de Deus no mundo.

d ata e c i r c u n s tâ nc i a s
É bem provável que Moisés tenha recorrido a fontes já existentes, orais e escritas, quando escreveu o
livro de Gênesis. Os leitores também estariam cônscios de que, embora algumas palavras conhecidas
apenas na metade do segundo milênio apareçam
ocasionalmente no texto, a gramática do Pentateuco foi atualizada em algum ponto, como se fossem
colocados alguns nomes (14.14, nota). De igual
modo, a lista dos reis em 36.31-43 aparentemente
foi adicionada depois que a monarquia foi estabelecida pela primeira vez em Israel, no tempo de Saul.
A data da composição de Gênesis, juntamente
com o restante do Pentateuco, insiste na data em
que Moisés era ativo, provavelmente em torno do
décimo quinto século a.C. Essa data para Moisés
também está atrelada à datação do Êxodo. Ver a
Introdução ao Êxodo, para mais detalhes.
Assim como sua autoria e data, o propósito de
Gênesis não pode ser considerado à parte de seu
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lugar dentro do Pentateuco como um todo (ver
Introdução ao Pentateuco). Como parte inicial
dessa grande narrativa veterotestamentária,
Gênesis estabelece o cenário, começando com a
criação do mundo.

gênero
Gênesis é parte de uma narrativa contínua (Gênesis-Reis) que relata, seletivamente, os eventos da
criação do mundo à queda da cidade de Jerusalém,
em 587/86 a.C. Não obstante, não se trata de uma
história ordinária, porque inclui em seu escopo as
ações de Deus. Por conseguinte, essa narrativa histórica é distinta das histórias modernas, as quais
focam somente as narrativas do povo.
Embora o livro de Gênesis seja único, apresenta
pontos interessantes de similaridade com outros
escritos do antigo Oriente Próximo. Os primeiros
onze capítulos de Gênesis partilham de muitos
paralelos, bem como de cônscias dessemelhanças
com mitos do antigo Oriente Próximo que precederam o tempo de Moisés (relatos mesopotâmicos da Criação, tais como o Enuma Elish; relatos
do Dilúvio, tais como os inclusos no Atrahasis
Epic, e os onze tabletes do Gilgamesh Epic). Nomes
e costumes nas narrativas sobre os patriarcas
(caps. 12-50) refletem acuradamente aquela era,
sugerindo um autor mais antigo com acesso aos
documentos disponíveis. Os textos Ebla (vigésimo quarto século a.C.) mencionam Ebrium, possivelmente o Éber de Gênesis 10.21, e os textos
Mari (décimo oitavo século a.C.) atestam nomes
como “Abraão”, “Jacó” e “amorreus”. A prática de
conceder uma primogenitura (privilégios adicionais ao filho mais velho, 25.5-6, 32-34; 43.33; 49.3)
estava amplamente em uso no antigo Oriente
Próximo, e a venda de uma herança (25.29-34) é
documentada em diferentes períodos dessa época. A adoção de um escravo (15.1-3) se encontra
numa carta Larsa da antiga Babilônia, e a adoção
de Efraim e Manassés por seu avô (48.5) pode ser
comparada à adoção similar de um neto em Ugarite (décimo quarto século a.C.). A dádiva de uma
escrava como parte de um dote e sua apresentação a seu esposo por uma esposa estéril (16.1-6;
30.1-3 e notas) são práticas atestadas nas leis de
Hamurabi (por volta de 1750 a.C.). Esses fatos e
outros similares endossam a natureza histórica
da narrativa. Não se tem descoberto prova direta
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da confiabilidade histórica da narrativa de Gênesis, mas isso não surpreende, em face da época e
da natureza dos eventos ali descritos. Infelizmente, a falta de tal evidência às vezes é citada como
razão para questionar sua historicidade. Entretanto, essa argumentação é viciosa, e não faz
concessão à antiguidade dos materiais em consideração. Boa parte de Gênesis lança foco sobre
as experiências de uma família seminômade que
viveu cerca de 2.000 a.C. Basicamente, o leitor é
convidado a aceitar as reivindicações de Gênesis
e a avaliá-las à luz do restante da Escritura.

características literárias
A estrutura literária de Gênesis é marcada por
uma série de tópicos que forma o relato global.
Depois do prólogo (1.1-2.3), Gênesis é dividido em
dez partes que se caracterizam pela fórmula “Estas são as gerações de...”. Cada tópico é seguido por
uma genealogia daqueles que descenderam da pessoa nomeada (ou objetos, em 2.4) ou pelas histórias que envolvem seus descendentes notáveis. Em
certa extensão, relatos um a três e relatos quatro a
seis formam paralelo entre si: (a) histórias acerca
do desenvolvimento do gênero humano universalmente na criação e na recriação depois do Dilúvio (relatos um e quatro, respectivamente); (b)
a genealogia das linhagens redentoras através de
Sete e Sem (relatos dois e cinco); e (c) as histórias
das transações da época pactual com Noé e Abraão
(relatos três e seis). Os dois pares finais dos relatos
se estendem à linhagem abraâmica, contrastando
sua progênie rejeitada, Ismael e Esaú (relatos sete e
nove), com as histórias acerca dos eleitos, Isaque e
Jacó, respectivamente (relatos oito e dez).
Os tópicos em Gênesis chamam a atenção para
uma única linhagem de descendentes que começa com Adão e conclui com a família de Jacó. Os
membros dessa linhagem de família incluem indivíduos significativos, tais como Noé e Abraão.
Começando com Adão, sua única linhagem de
família se destina a desempenhar papel vital no
cumprimento do planto redentor para o mundo,
antecipando o posterior estabelecimento da dinastia davídica e, eventualmente, a vinda de Jesus
Cristo. Gênesis revela o plano de Deus tanto para
subverter Satanás por intermédio de um futuro
membro dessa linhagem que descendeu de Eva
(3.15) como para abençoar todas as nações da terra
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(12.3; 22.18). No final de Gênesis, duas linhagens
régias em potencial são focalizadas. A primeira está associada a José e seu filho mais jovem,
Efraim. A outra linhagem régia em potencial focaliza Judá e seu filho mais jovem, Perez. Gênesis
49.8-10 antecipa que a linhagem de José/Efraim
eventualmente será rejeitada por Deus e substituída pela de Judá, mas esse estado de coisas não
ocorrerá até o tempo de Davi (Sl 78.66-72).
Gênesis é um livro mais difícil de ler do que a
maioria supõe. A tendência moderna é ler uma
breve seção de Gênesis, dispensando-se pouca consideração ao conteúdo global do livro. Esse tipo de
abordagem falha em reconhecer que a narrativa
hebraica escrita costuma comunicar ideias importantes através de motivos recorrentes, jogos de palavras e mudanças sutis entre cenas similares. Às
vezes, perde-se a profundidade de Gênesis, quando, então, muitos leitores falham em apreender
verdades importantes contidas nesse texto.

características e
t e m a s p r i nc i pa i s
Como parte inicial da grande narrativa que percorre os livros de Gênesis a Reis e, então, toda a
Bíblia, o livro de Gênesis arma a cena para tudo o
que vem em seguida. Os capítulos iniciais de Gênesis são excepcionalmente importantes, pois explicam como o relacionamento entre Deus e a humanidade é interrompido, e como Deus, cheio de
compaixão, estabelece planos para a redenção do
mundo inteiro, a fim de livrá-lo do poder de Satanás. Embora os capítulos iniciais deixem algumas
questões sem resposta (p. ex., a origem do mal no
mundo), os capítulos 1-3 são fundamentais para se
entender toda a Bíblia.
No ponto de partida de Gênesis, os seres humanos são criados para ser vice-regentes, estendendo
seu domínio sobre a terra na medida em que são
frutíferos e se multiplicam. Dada autoridade por
Deus para governar sobre as outras criaturas, os
seres humanos são privilegiados por Deus de uma
maneira especial. Todavia, através de um ato de
traição, Adão e Eva são persuadidos por uma serpente misteriosa a desobedecer a Deus. Fazem isso
com consequências trágicas para o mundo inteiro.
Contra esse pano de fundo, o livro de Gênesis narra como Deus, ao punir o casal humano, promete
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enviar um descendente da mulher que venceria a
serpente, mais tarde revelada como Satanás.
Como Gênesis traça a progênie de Eva, a morte de
Abel por seu irmão Caim constitui a primeira indicação de que o domínio do mal no mundo não
será facilmente liberado. Os humanos provaram
sua depravação em destroçar a religião, em dar
rédeas soltas ao fratricídio e à vingança (cap. 4);
pela tirania, a violência e o pensar o mal continuamente (6.1-8); bem como erigindo um antirreino
contra Deus (Ninrode e a cidade infame, com sua
torre elevada, 10.8-12; 11.1-9, nota). O veredicto de
Deus sobre os padrões do gênero humano: “porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a
sua mocidade” (8.21). À exceção de Noé e de sua
família, a humanidade é destruída.
Quão miraculosa e seguramente Deus, de forma
soberana, transformou o vácuo vazio e escuro na
origem da terra (1.2) em um glorioso habitat para
a raça humana e conduziu-a ao descanso (1.3-2.3),
assim como, também soberanamente, escolheu os
patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, prometendo enviar, por meio deles, um futuro descendente que
mediaria as bênçãos de Deus às nações do mundo
(12.1-3,7; 13.14-17; 17.1-8; 26.2-6; 28.10-15). Antes
que Jacó nascesse e praticasse o bem ou o mal,
Deus revelou que Jacó governaria sobre Esaú,
seu irmão gêmeo mais velho (25.21-23). Deus escolheu Jacó, mesmo que chantageasse seu irmão,
enganasse seu pai e blasfemasse de Deus (cap. 27).
Deus ainda usou os erros escandalosos de Judá
contra Tamar e também seu ousado ardil para o
avanço da linhagem messiânica (cap. 38). O Rei
celestial exibiu seu glorioso governo ao preservar
miraculosamente as matriarcas nos haréns pagãos (12.10-20; cap. 20) e abrir seus ventres estéreis
(17.15-22; 18.1-15; 21.1-7; 25.21; 29.31; 30.22). Ele
passou por sobre os modos e costumes humanos,
escolhendo reiteradamente o mais jovem, e não
o mais velho, a fim de herdar a primogenitura do
primogênito e, com esse poder, mediar a bênção a
outros (25.23, nota).
Deus inclinou o coração de seus eleitos para confiar em suas promessas e obedecer aos seus mandamentos. Contra toda a esperança, Abraão esperou que Deus lhe desse uma progênie numerosa,
e Deus lhe creditou isso como justiça (15.6). Confiante nas infalíveis promessas de Deus, Abraão
renunciou aos seus direitos à terra (cap. 13); e Jacó,
recebendo um novo nome, “Israel”, e aderindo
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somente a Deus (cap. 32), simbolicamente devolveu a primogenitura a Esaú (cap. 33). No início
da história de José, Judá o vendeu como escravo
(37.26,27); mais tarde, porém, o ex-negociador de
escravos dispôs-se a se tornar escravo no lugar de
seu irmão (44.33, 34). Firmado na verdade de que
o gracioso desígnio de Deus converteu em bem
pecados tão hediondos quanto homicídio e comércio de escravos, José perdoou seus irmãos sem
recriminação (45.4-8; 50.24).

teologia de gênesis
Os capítulos iniciais de Gênesis retratam Deus de
duas maneiras complementares, porém complexas.
De um lado, Gênesis 1.1-2.3 o apresenta como um
ser transcendente que existe à parte — e fora — do
universo que ele cria. Sua autoridade e seu poder
são demonstrados por sua habilidade de ordenar o
mundo meramente falando. Ele é, respectivamente, o Deus de ordem, que estabelece as fronteiras,
e a fonte do julgamento moral, que declara o que
é bom. De outro lado, Gênesis 2.4-3.24 descreve
Deus como imanente, uma deidade que esculpe o
primeiro homem do solo e, por fim, forma para ele,
de uma de suas costelas, uma companheira idônea.
Esse Deus caminha pelo jardim e se comunica face
a face com aqueles que ele criou. Ambos os perfis de
Deus se põem lado a lado, destacando os aspectos
distintivos de sua natureza. Enquanto o restante de
Gênesis se desdobra, nós testemunhamos, numa
variedade de formas, a transcendência e a imanência de Deus enquanto, ao mesmo tempo, julga os
malfeitos humanos e estabelece graciosamente os
meios pelos quais a humanidade pode conhecer
cada vez mais seu favor e sua bênção. Por meio das
alianças que ele estabelece com Noé e Abraão, Deus
se revela como aquele que será fiel ao que promete. No acabamento de seu plano de salvação, Deus
exibe tanto sua soberania como sua graciosidade,
operando pacientemente em face da rebelião e da
corrupção humanas.

gênesis na história mais
ampla da bíblia
O livro de Gênesis provê o fundamento sobre o
qual toda a Escritura repousa. Abrindo a grande
história da Bíblia, ele arma o cenário, introduz os
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personagens em sua relação mútua e se reporta
a certos eventos que se provam decisivos para a
compreensão do mundo em que ora vivemos. Em
particular, os capítulos iniciais de Gênesis não só
explicam como a humanidade veio a se alienar de
Deus, vivendo sua maldição, e não de sua bênção,
como também revela que Deus não permitirá que
o mal conquiste a vitória final. Por um processo
que começa em Gênesis, Deus vence, por fim, a
serpente/Satanás através da progênie da mulher, o
novo Adão, Jesus Cristo (3.15).

cristo em gênesis
O que começa em Gênesis se cumpre em Cristo.
O paraíso perdido pelo primeiro Adão é restaurado eternamente pelo último Adão. Deus mesmo
proclamou que a progênie da mulher destruiria
Satanás (3.15). A genealogia iniciada no capítulo
5 e que avança até o capítulo 11 é completada com
o nascimento de Jesus Cristo (Mt 1; Lc 3.23-27). Ele
é a progênie final prometida a Abraão (22.18; Gl
3.16). Os eleitos são abençoados nele, porquanto
unicamente ele, por sua obediência ativa e passiva, atendeu às demandas da lei e morreu em seu
lugar. Todos os que são unidos a Cristo pela fé são
descendentes de Abraão (Gl 3.26-29). As profecias
corajosas e os tipos sutis em Gênesis mostram que
Deus está escrevendo uma história diretiva para o
eterno repouso em Cristo. No limiar da profecia
bíblica, Noé predisse que os jafitas encontrariam
a salvação através dos semitas, uma profecia que
se cumpre no Novo Testamento (9.27 e nota). A
dádiva da esposa de Adão provê uma imagem para
a compreensão da dádiva da Igreja a Cristo (2.1825; Ef 5.22-32). O sacerdócio de Melquisedeque é
semelhante ao do Filho de Deus (14.18-20; Hb 7).
Essa história sacra maravilhosamente unificada
certifica que o foco de Gênesis é Cristo.

h i s tó r i a d e i n t e r p r e ta ç ã o
A interpretação de Gênesis foi profundamente
distorcida nos últimos dois séculos por metodologias que têm descartado a óbvia unidade do livro,
preferindo lançar seu foco em fontes literárias
hipotéticas ou em numerosas composições orais
independentes. As tentativas dos estudiosos de reconstruir um complexo processo de transmissão
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que vai muito além do que se pode conhecer com
certeza às vezes são levadas por pressuposições
equivocadas acerca de como a religião israelita se
desenvolveu. Como resultado, a mensagem de Gênesis como uma obra unificada tem sido amplamente ignorada ou substituída por ideias que falham em fazer justiça ao que o texto de Gênesis diz
em sua forma recebida. Contra esse pano de fundo
negativo, estudos recentes da narrativa hebraica
escrita têm ajudado os estudiosos a melhor apreciar a forma como os escritores antigos construíram suas obras literárias. Isso tem levado a uma
grande compreensão da mensagem de Gênesis.

assuntos especiais
A tensão entre Gênesis e a ciência moderna sobre
as origens do universo e das espécies vivas é grandemente resolvida quando se reconhece que estão
falando de diferentes perspectivas. As questões sobre quem criou e por que criou são mais centrais
à mensagem global do livro do que detalhes mais

BRF_01_Gen_1-10.indd 9

GÊNESIS

específicos sobre como e quando o universo foi
criado. A ciência não pode responder às primeiras
questões, e Gênesis diz pouco sobre as últimas (1.2,
5, 6, 11 e notas). Ainda que esse tópico seja importante, de muito maior significância é a narrativa
redentora que começa com a criação do primeiro
Adão e culmina com a nova criação efetuada pelo
último Adão.
Em grande parte do século XX, estudiosos vêm
mantendo a “hipótese documentária” e têm debatido que Gênesis se compõe de documentos conflitantes: J (para Javé/Iavé, “o SENHOR”), E (para
Elohim, “Deus”), D (para Deuteronomista — ainda que isso seja raro em Gênesis) e P (para escritor
sacerdotal). Enquanto esse esquema ainda é aceito
por alguns, muitos estudiosos atuais questionam
o critério adotado para identificar essas alegadas
fontes, com alguma ênfase, em detrimento da
unidade do texto, tal como o temos. Por exemplo,
a história do Dilúvio, que antes pensavam ser um
exemplo clássico da hipótese documentária, agora se admite demonstrar notável unidade (6.9-9.29,
nota). Ver Introdução ao Pentateuco.
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esboço de gênesis

10
C. Transição para Isaque (22.20-25.11)
1. Pano de fundo da família de Rebeca (22.20-24)

I. PRÓLOGO: CRIAÇÃO DE CÉU E TERRA (1.1-2.3)
II. RELATO DE CÉUS E TERRA (2.4-4.26)
A. Adão e Eva sob teste no paraíso (2.4-25)
B. A queda e suas consequências (cap. 3)
C. Escalada do pecado na linhagem de Caim
(4.1-24)
D. Alternativa na linhagem justa (4.25, 26)

III. RELATO DE ADÃO (5.1-6.8)
A. Linhagem piedosa de Sete (cap. 5)
B. Escalada do pecado antes do Dilúvio (6.1-8)

IV. RELATO DE NOÉ (6.9-9.29)
A. Preparação para o Dilúvio (6.9-7.10)

2. Morte de Sara (cap. 23)
3. Casamento de Isaque com Rebeca (cap. 24)
4. Isaque, o único herdeiro (25.1-6)
5. Morte de Abraão (25.7-11)

VIII. RELATO DE ISMAEL (25.12-18)
IX. RELATO DE ISAQUE (25.19-35.29)
A. Tensão na família (25.19-34)
B. Bênçãos pactuais sobre Isaque (cap. 26)
C. Apropriação equivocada da bênção de Esaú
(27.1-40)
D. Bênçãos pactuais sobre Jacó e seu exílio
(27.41-32.32)
1. Jacó é enviado a Labão (27.41-28.9)

B. Dilúvio e salvação (7.11-8.19)

2. Encontro com o anjo em Betel (28.10-22)

C. Aliança de Deus para não destruir a terra
(8.20-9.17)

3. Conflito com Labão (29.1-30)

D. Profecias sobre os filhos de Noé (9.18-29)

V. RELATO DE SEM, CAM E JAFÉ (10.1-11.9)
A. Tábua das nações (cap. 10)
B. Escalada do mal em Babilônia (11.1-9)

VI. RELATO DE SEM (11.10-26)
VII. RELATO DE TERÁ (11.27-25.11)
A. Informação introdutória (11.27-32)
B. Alianças abraâmicas: nacionalidade e bênção
internacional (12.1-22.19)
1. Migração para a Terra Prometida (12.1-9)
2. Sara em perigo no Egito (12.10-20)
3. Separação de Ló da terra (cap. 13)
4. Vitória sobre os reis orientais (cap. 14)
5. Ratificada a aliança de Deus de nacionalidade
(cap. 15)
6. Agar e Ismael rejeitados (cap. 16)
7. Estabelecida a aliança de Deus de bênção
internacional (cap. 17)

4. Nascimento dos pais tribais (29.31-30.24)
5. Prosperidade de Jacó e fuga de Labão
(30.25-31.55)
6. Luta de Jacó com Deus em Peniel (cap. 32)
E. Reconciliação de Jacó com Esaú (33.1-17)
F. Itinerário e mortes desde Siquém até Manre
(33.18-35.29)

X. RELATO DE ESAÚ (36.1-37.1)
XI. RELATO DE JACÓ (37.2-50.26)
A. Sonhos de José de realeza e subsequente
escravidão (37.2-36)
B. Transformação de Judá e nascimento de
Perez (38.1-30)
C. Surgimento de José à liderança do Egito
(caps. 39-41)
D. O estratagema de José e a reconciliação da
família de Jacó (caps. 42-45)
E. Transição para o Êxodo (caps. 46-50)
1. Migração para o Egito (46.1-27)

8. Sara tem um filho (18.1-15)

2. Preservação em Gósen (46.28-47.31)

9. Ló é resgatado de Sodoma (18.16-19.38)

3. Bênçãos de Jacó sobre as doze tribos (48.1-49.28)

10. Sara em perigo, em Gerar (cap. 20)
11. Nascimento de Isaque e bênção na terra (cap. 21)

4. Morte de Jacó e sepultamento em Canaã
(49.29-50.14)

12. Juramento de Deus de abençoar o mundo
através da progênie de Abraão (22.1-19)

5. Morte de José no Egito com a promessa de
Canaã (50.15-26)

BRF_01_Gen_1-10.indd 10

10/5/18 2:50 PM

11
Capítulo 1
1 aJó 38.4-7; Sl
33.6; 136.5; Is
42.5; 45.18; Jo
1.1-3; At 14.15;
17.24; Cl 1.16,
17; Hb 1.10;
11.3; Ap 4.11

2 bJr 4.23
3 c 2Co 4.6

GENESIS 1:5

A CRIAÇÃO DOS CÉUS E DA TERRA E DE TUDO O QUE NELES HÁ

1

No princípio, criou Deus os céus e a terra. 2 A terra, porém, estava bsem forma e vazia; havia
trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas.
3
Disse Deus: cHaja luz; e houve luz. 4 E viu Deus que a luz era boa; e fez separação entre a luz e as trevas. 5 Chamou Deus à luz Dia e às trevas, Noite. Houve tarde e manhã, o
primeiro dia.
a

1.1-2.3 Esse relato da criação lança o fundamento da
cosmovisão de Israel, pondo em realce a hierarquia
de Deus, dos seres humanos e do restante da criação. Essa apresentação cuidadosamente estruturada enfatiza a natureza transcendente de Deus, que
existe à parte de tudo que ele cria. O planejamento
da narrativa sublinha a natureza ordeira da Criação
e as estruturas que Deus põe no lugar. Gênesis 1 não
tenta informar-nos, em detalhes, como Deus manufaturou o mundo físico e tudo o que há nele. Antes,
busca explicar a hierarquia dos relacionamentos
e das fronteiras estabelecidas por Deus. Por trás
da simplicidade da apresentação, estruturada em
torno de sete dias, o texto não nos informa tudo
sobre os processos pelos quais Deus criou o mundo.
Mesmo assim, afirma certas verdades importantes
sobre a criação de nosso mundo, inclusive o fato de
que Deus fez diretamente todas as coisas; que tudo
o que ele fez era originalmente muito bom, e que
os homens e as mulheres são feitos à sua imagem.
1.1 No princípio... Deus. A palavra hebraica
para “Deus”, o primeiro sujeito de Gênesis e da
Bíblia, é plural, para denotar sua majestade. Não
existe outro deus (Dt 4.39; Is 40.21, 28; 43.10; Jo 1.1; Cl
1.17). Ele é a verdade, a base para todo o sólido conhecimento (Jo 14.6). Deus é pessoal; ele fala e age.
criou. Traduz uma palavra hebraica reservada
exclusivamente à atividade criadora de Deus. Uma
possibilidade linguística, embora menos provável,
é a tradução “Quando Deus começou a criar os céus
e a terra, a terra era sem forma e vazia”. A atividade
criadora de Deus não é meramente a ordenação
da matéria preexistente (quando um artesão dá
forma a um produto); outras passagens ensinam
claramente que o universo foi criado ex nihilo (do
nada, Jo 1.3; Hb 11.3; 2Pe 1.5) e que somente Deus é
eterno e transcendente (p. ex., Sl 102.25-27; Pv 8.2231). Nem mesmo as trevas existem à parte da palavra criativa de Deus (Is 45.7). Enquanto, aqui, a narrativa é plenamente consistente com a doutrina da
criação ex nihilo, a ênfase recai sobre a ordenação
progressiva de Deus e o enchimento de um mundo
que é tanto sem forma como vazio (v. 2, nota).
os céus e a terra. Esse composto de opostos
significa o universo organizado.
1.2 A terra. A terra primordial é destituída de luz e de
terra. Nem as origens das trevas e do abismo, nem a
origem de Satanás (3.1-6), são explicadas em Gênesis.
Seus princípios são um mistério, porém somente Deus
é eterno (Sl 90.2; Pv 8.22-31). No novo céu e na nova
terra, não haverá mar nem trevas (Ap 21.1, 25).
A terra, porém, estava sem forma e vazia. A descrição significa a criação como ainda não
ordenada nem preenchida. Alguns sugerem que os
vv. 1 e 2 se referem a dois atos criativos separados
por um lapso temporal. Argumentam que a criação
inicial caiu em uma condição desolada (talvez por
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causa da queda de Satanás), e que a palavra hebraica aqui traduzida por “estava” seria traduzida
por “se tornou”. Entretanto, esse ponto de vista
(popularmente denominado a “teoria da lacuna”)
é muito duvidoso, porque a tradução proposta “se
tornou” é improvável nesse contexto, e porque a
descrição “sem forma e vazia” se refere mais naturalmente a uma criação ainda a ser ordenada e
preenchida, e não a uma que foi desmantelada.
o Espírito de Deus. O Espírito de Deus gera
vida; quando subtrai seu Espírito, a vida cessa.
Ele continua a gerar a vida e a subtrair a vida (Jó
33.4; Sl 104.30; Ec 12.7; Lc 23.46). O Espírito é ativo na
construção dos “templos” do cosmo (Sl 104.1-4), no
tabernáculo (Êx 28.3; 35.31), em Cristo (Lc 1.35; cf. Jo
2.19), na Igreja (1Co 3.16; Ef 2.22). Ver “A personalidade do Espírito Santo”, em João 16.23.
pairando sobre as... águas. Pairando como
a águia sobre a profundeza primordial, o Espírito
Onipotente faz da terra uma habitação para os
seres humanos (cf. Dt 32.11).
1.3-31 A criação avança sobre duas tríades de dias,
retrocedendo, respectivamente, a “sem forma e
vazia” do v. 2.
1º dia — luz (vv. 1-5)
4º dia — luminares (vv. 14-19)
2º dia — firmamento, água (vv. 6-8)
5º dia — peixes, aves (vv. 20-23)
3º dia — terra, vegetação (vv. 9-13)
6º dia — animais, humanos (vv. 24-31)
Na primeira tríade, Deus dá forma à terra, separando a luz do dia das trevas da noite, do mar embaixo
das nuvens em cima, e a terra seca com vegetação
marítima; na segunda tríade, ele enche essas esferas. Cada tríade, movendo-se do firmamento à
terra, avança a partir de um ato de criação singular
(vv. 3-5, 14-19) rumo a um ato de criação com dois
aspectos (vv. 6-8, 20-21), rumo a dois atos criativos,
cada um culminando na terra produtiva (vv. 9-13,
24-31). O padrão de cada dia é similar: um anúncio
(“Disse Deus”); uma ordem (“Haja”); uma notícia (“E
assim se fez”); uma avaliação (“era bom”); e uma
estrutura cronológica (p. ex., “o primeiro dia”).
1.3 Disse Deus. O ato livre de Deus na criação por
meio da palavra divina (Sl 33.6, 9; cf. Jo 1.1, 3) significa
que o universo não é uma emanação ou parte do ser
divino, excluindo, assim, todas as formas de panteísmo (Deus é tudo; ele é identificado com a sua
criação). Ainda que a criação não seja parte do ser de
Deus, toda a criação é totalmente dependente dele
para sua existência, pois ele cria e sustenta tudo o
que existe pelo poder de seu próprio ser.
Haja. A vontade de Deus é irresistível, sendo efetuada pelo imperativo divino.

1.4 luz. Deus é a fonte última da luz do dia que alterna com as trevas; após, o sol é introduzido como
a causa imediata (vv. 14-18; v. 5 e nota). A luz simboliza vida e bênção (Sl 4.6, 7; 56.12; Is 9.2; Jo 14.5).
Nesse contexto, luz e trevas chamam a atenção
para a criação do tempo, pois a luz é chamada “dia”
e as trevas, “noite” (v. 5).
boa. Produzidos dentro das exigências de Deus,
mesmo as trevas e o abismo aquoso (vv. 2, 10) são
agora “bons”, servindo aos propósitos benevolentes de Deus (Sl 104.19-26). A criação dá testemunho
da obra da mão de Deus (Sl 19.1-6).
fez separação. Uma importante parte do processo da criação é o estabelecimento de fronteiras,
que separa a criação em diferentes partes, distinguindo uma coisa da outra. Essas fronteiras estabelecidas por Deus são importantes para a ordenação do mundo. Sem elas, o mundo subsiste em um
caos. O que é verdadeiro aqui acerca do desenvolvimento material é igualmente verdadeiro no que
diz respeito à ordem moral que Deus estabelece.
1.5 Chamou. Deus mostra que é o governante do
cosmo, nomeando suas esferas (17.5; cf. Nm 32.38;
2Rs 23.34; 24.17). Por seus comandos e designações
de criação, Deus dá existência e significado a tudo,
segundo seu eterno conselho. Para Deus mesmo,
não existem mistérios, e toda a criação apresenta
coerência e significado dentro de sua vontade para
as pessoas; o princípio da sabedoria é o temor do
Deus sapientíssimo (Pv 1.7).
o primeiro dia. Essa apresentação da semana
da criação estabelece a aliança de Deus, para que
as pessoas imitem o Criador em seu padrão semanal de trabalho e descanso (Êx 20.11; 31.13, 17).

Os Dias da Criação
O relato da criação dá origem a duas importantes
questões de interpretação. A primeira se ocupa da
idade do universo. A segunda se ocupa do significado da palavra “dia”. Os estudiosos reformados
têm proposto uma variedade de pontos de vista
sobre ambas as questões.
Primeiro, com relação à idade do universo, alguns
advogam uma terra jovem, datando o início da
criação de 4.000–10.000 a.C. Esse ponto de vista
mantém que a terra e o universo foram criados
com “idade aparente”. Outros estudiosos argumentam em prol de uma terra muito mais antiga, com
base nos dados da revelação geral.
Segundo, no que diz respeito à interpretação de “dia”, o
“conceito que o dia do calendário” mantém traz a palavra hebraica yom como uma referência aos dias literais
e sequenciais de 24 honras. A palavra “dia” não deve
ser isolada do refrão “manhã e tarde”. Essa expressão
sugere que estão em vista dias de 24 horas. O “conceito
dia-era” argumenta que a palavra hebraica yom pode
referir-se a um período mais extenso, não necessaria-
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12

E disse Deus: dHaja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. 7 Fez,
pois, Deus o firmamento e eseparação entre as águas debaixo do firmamento e as águas fsobre
o firmamento. E assim se fez. 8 E chamou Deus ao firmamento Céus. Houve tarde e manhã,
o segundo dia.
9
Disse também Deus: gAjuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a
porção seca. E assim se fez. 10 À porção seca chamou Deus Terra e ao ajuntamento das águas,
Mares. E viu Deus que isso era bom. 11 E disse: h Produza a terra relva, ervas que deem semente
e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a
terra. E assim se fez. 12 A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua
espécie e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu
Deus que isso era bom. 13 Houve tarde e manhã, o terceiro dia.
14
Disse também Deus: Haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite; e sejam eles para isinais, para jestações, para dias e anos. 15 E sejam para
luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. 16 kFez Deus os dois grandes luzeiros: o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite; e fez também as
estrelas. 17 E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, 18 para lgovernarem o
dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. 19 Houve
tarde e manhã, o quarto dia.
20
Disse também Deus: Povoem-se as águas de enxames de seres viventes; e voem as aves
sobre a terra, sob o firmamento dos céus. 21 mCriou, pois, Deus os grandes animais marinhos e
todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies;
e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. 22 E Deus os abençoou,
dizendo: n Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares; e, na terra, se multipliquem as aves. 23 Houve tarde e manhã, o quinto dia.
24
Disse também Deus: Produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie: animais
domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. 25 E fez Deus
os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom.
6

mente um dia de 24 horas. Outros propõem o “conceito
de um dia intermitente”, argumentando em prol de 24
horas para os dias da criação, separados por intervalos
desconhecidos de tempo. O “conceito de dia analógico” entende a semana da criação como uma descrição
da obra semanal de Deus e um exemplar para como
devemos padronizar a semana: seis dias de trabalho,
seguidos de um dia de repouso e culto (Êx 31.15-17). E,
assim, os dias são “divididos por Deus”, os quais são
considerados amplamente sequenciais. Finalmente,
alguns estudiosos enfatizam que os “dias” da criação
constituem uma estrutura literária que descreve a
criação de Deus das habitações, nos dias 1-3, para os
objetos e as criaturas formados nos dias 4-6 (vv. 3-21,
nota). Defensores desse “conceito de estrutura” enfatizam que o relato da criação se destina a ensinar que
Deus é o único Criador de um universo bem ordenado e a chamar os seres humanos, feitos à imagem do
Criador, para refletir sobre a atividade criativa de Deus
segundo seu próprio modelo de trabalho (2.2; Êx 31.17).
Devemos notar duas coisas em resposta a essas
questões de interpretação. Em primeiro lugar, a
Escritura não expressa diretamente a questão
da idade do universo. Cada interpretação da extensão dos dias como registrada em Gênesis 1 é
compatível com a posição de uma terra antiga e
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uma terra jovem. Segundo, alguns dos conceitos
sobre a extensão dos dias são, de fato, compatíveis
com outros. Por exemplo, o conceito de “estrutura”,
como uma observação sobre a estrutura literária
do texto, pode ser mantido em conjunção com um
conceito que sugere que os dias da criação foram
mais longos e também em conjunção com um
conceito que ensina que os dias da criação foram
consecutivos, em períodos de 24 horas.
1.6-8 Durante o segundo e o terceiro dias da criação, o abismo aquoso é estruturado em um sistema benevolente de nuvens chuvosas, fontes e rios.
1.6 firmamento. Descrevendo o firmamento
em função de como aparece a partir da terra, nos
vv. 6-8 o termo refere-se, de forma ambígua, à
atmosfera, ao firmamento, ou a ambos. Aqui, ele
separa nuvens chuvosas de rios e mares.
1.10 Terra. A palavra denota aquilo que é benevolentemente ordenado pela soberania de Deus nos
interesses da vida humana e de sua segurança (Sl
24.1, 2; cf. Pv 2.21, 22).
1.11 segundo a sua espécie. Não há espécies de
vida à parte do desígnio e dos atos criativos de Deus,
os quais visavam à vegetação para servir de alimento às formas mais elevadas de vida (vv. 29, 30).

6 dJó 37.18;

Sl 136.5;
Jr 10.12; 51.15

7 e Pv 8.27-29;
f Sl 148.4

9 g Jó 38.8-11;

Sl 33.7; 136.6;
Jr 5.22; 2Pe
3.5

11 h Sl 104.14
14 i Jr 10.2;
Ez 32.2, 8;
Jl 2.30, 31;
3.15; Mt
24.29;
Lc 21.25;
j Sl 104.19

16 kDt 4.19; Sl
136.7-9

18 lJr 31.35
21 m Sl 104.25,
26

22 ncap.

8.17; 9.1

1.14 dos céus. A descrição é fenomenológica (ou
seja, como as coisas parecem aos olhos).
1.16 dois grandes luzeiros. O sol e a lua, deidades principais nos panteões pagãos do antigo
Oriente Próximo, nem mesmo são nomeados,
degradando-os efetivamente e enfatizando que
servem à humanidade segundo o desígnio de Deus.
governar. As formas móveis da segunda tríade
de dias preenchem as esferas, que os acolhem e os
protegem (1.3-31, nota). Dá-se atenção particular à
forma como o sol e a lua determinam os dias e os
meses.
as estrelas. Com frequência, os pagãos creditavam às estrelas (as quais eram enumeradas entre
seus deuses) o controle do destino humano. Aqui
são mencionadas quase de passagem.
1.21 Criou. Ver v. 1.
grandes animais marinhos. Na poesia do AT,
esses são os temidos dragões marinhos associados
à antiga mitologia, imaginados pelos pagãos como
rivais dos deuses criadores (Sl 74.13; Is 27.1; 51.9; Jr
51.34). Por adotarem e modificarem essa imagem
pagã sem abraçá-la como um quadro genuíno da
realidade, os escritores hebreus subvertem a teolo-
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26 ocap. 3.22;

11.7; Is 6.8;
cap. p 5.1; 9.6;
1Co 11.7; Ef
4.24; Cl 3.10;
Tg 3.9; q cap.
9.2; Sl 8.6-8;
Tg 3.7

27 r cap. 2.18,

21-23; 5.2; Ml
2.15; Mt 19.4;
Mc 10.6

28 s cap. 9.1, 7

GENESIS 1:28

Também disse Deus: oFaçamos o homem à nossa imagem, pconforme a nossa semelhança; tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra.
26

q

27
Criou Deus, pois, o homem à sua imagem,
		à imagem de Deus o criou;
r
homem e mulher os criou.
		

E Deus os abençoou e lhes disse: sSede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a; dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja
28

SERES HUMANOS CRIADOS À IMAGEM DE DEUS

N

a arte, a fabricação de imagens é um exercício de
beleza. Pintura, escultura e coisas afins costumam
ser imitativas. Através de nossa habilidade, descrevemos os objetos extraídos da vida real.
O artista último é Deus. Quando formou o universo, ele
deixou sua própria marca, de modo que os céus declaram
sua glória e o firmamento exibe a obra de sua mão.
Quando Deus fez as criaturas que encheram a terra e o
mar, criou uma criatura para que fosse feita de um modo
singular, à sua própria imagem. Gênesis 1.26, 27 declara:
Então, disse Deus: “Façamos o homem à nossa imagem,
conforme a nossa semelhança; tenha ele domínio sobre os
peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais
domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que
rastejam pela terra.” Assim, Deus criou o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou.
O fato de a Bíblia dizer que somos criados a imagem e
semelhança de Deus tem levado alguns a concluir que existe uma diferença entre ser à imagem e ser à semelhança
de Deus. Mas a estrutura da linguagem bíblica indica que
imagem e semelhança referem-se à mesma coisa. Somos
os ícones de Deus, criaturas feitas com a capacidade única
de espelhar e refletir o caráter de Deus.
Em geral, compreende-se ser feito à imagem de Deus
como a indicar o sentido segundo o qual somos semelhantes a Deus. Ainda que ele seja o Criador e nós, as criaturas, e
ainda que Deus nos transcenda no ser, no poder e na glória,
há algum sentido em sermos semelhantes a ele. Existe
alguma analogia entre Deus e nós. Ele é um ser inteligente

gia pagã, e o lado bom da criação e a subserviência
dos animais aquáticos são enfatizados.
1.22 Sede fecundos, multiplicai-vos. O
processo do enchimento da terra não é imediatamente efetuado.
1.24 seres viventes... animais domésticos. Aqui, é traçada uma distinção entre animais
domesticados e selvagens.
1.26 Façamos... nossa... nossa. Aqui, o uso do
plural é interpretado com variação. Alguns veem
isso como uma indicação de pluralidade dentro
da unidade divina, mais tarde pressuposta na
revelação neotestamentária do Deus único como
Pai, Filho e Espírito Santo. Outros explicam esse uso
gramaticalmente — ou como um plural de majestade (cf. v. 1, nota) ou como um plural deliberativo
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e moral. Nós também somos agentes morais equipados
com mente, coração e vontade. Essas faculdades tornam
possível para nós espelhar a santidade de Deus, a qual era
nossa vocação original.
O termo homem, quando usado em passagens bíblicas,
tais como “Deus criou o homem à sua própria imagem”
(Gn 1.27), significa “humanidade”. Ambos, macho e fêmea,
da espécie humana, são feitos à imagem de Deus. Parte
da imagem inclui a vocação da raça humana para governar a terra, para ter domínio sobre ela. Somos chamados
a vestir, encher e guardar a terra como vice-regentes de
Deus. Aqui somos chamados a refletir o caráter do justo
governo de Deus sobre o universo. Ele nunca devasta ou
tira partido do que governa, mas, ao contrário, reina com
justiça e benignidade.
Na queda da raça humana, algo espantoso aconteceu.
A imagem de Deus foi severamente embaciada. Nossa
capacidade de espelhar sua santidade foi grandemente
afetada, de modo que agora o espelho está obscurecido.
Todavia, a Queda não destruiu nossa humanidade. Ainda que nossa capacidade de refletir a santidade de Deus
tenha sido perdida na Queda, ainda somos humanos. Ainda
temos uma mente, um coração e uma vontade. Ainda portamos em nós a marca de nosso Criador. E a restauração
da plenitude da imagem de Deus nos seres humanos é
concretizada por Cristo. No dizer do autor de Hebreus, “o
esplendor da glória de Deus e a impressão exata de sua
natureza” (Hb 1.3).

(em que Deu dirige a afirmação a si mesmo). Finalmente, há quem argumente que Deus e sua corte
angelical e celestial estão em pauta (Is 6.8, nota).
imagem... semelhança. Em algumas culturas
do antigo Oriente Próximo, o rei humano era considerado a imagem de uma deidade e, como tal, ele
governava em sua metade divina. Ao criar pessoas
à sua imagem, Deus lhes concede autoridade para
governar sobre a terra como seus vice-regentes.
Isso é reforçado pelas referências ao ato de exercer domínio sobre todas as demais criaturas, como
nos vv. 26 e 28. Enquanto Deus destina as pessoas
a governar como ele governaria, Adão e Eva traem
a Deus, falhando no exercício da autoridade sobre
a serpente (3.1-7). Enquanto a humanidade doravante retém sua capacidade de governar dada por

Deus, nunca mais fazem isso como vice-regentes
de Deus. O violento comportamento do povo nos
primeiros capítulos de Gênesis é testemunho de
seu uso equivocado do poder. Somente em Jesus
Cristo encontramos, pela primeira vez, aquele que
governa como vice-regente de Deus, aquele que
também restaura a vice-regência ao seu povo.
Os teólogos medievais distinguiram fortemente
“imagem” e “semelhança”, com o termo “imagem”
sendo visto como uma referência à razão natural,
e “semelhança”, à justiça original perdida na Queda. Pesquisas mais recentes observam que os dois
termos hebraicos são usados na Escritura como
sinônimos (v. 27; 5.1, 3; 9.6).
tenha ele domínio. Deus dá aos humanos o
mandato cultural para governar a criação como reis
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GENESIS 1:29

14

pela terra. 29 E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se
acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto que dê semente; t isso
vos será para mantimento. 30 E ua todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos
os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhes será para mantimento. E
assim se fez. 31 vViu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã,
o sexto dia.
Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e wtodo o seu exército. 2 E, x havendo Deus
terminado no dia sétimo a sua obra, que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra
que tinha feito. 3 E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou; porque nele descansou de toda
a obra que, como Criador, fizera.

2

Esta é a gênese dos céus e da terra
		quando foram criados,
		quando o Senhor Deus os criou.
Não havia ainda nenhuma zplanta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado; porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia
homem apara lavrar o solo. 6 Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do
solo. 7 Então, formou o Senhor Deus ao homem do bpó da terra e clhe soprou nas dnarinas o fôlego de vida, e eo homem passou a ser alma vivente. 8 E plantou o Senhor Deus um f jardim no
Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. 9 Do solo fez o Senhor
5

Criou. Ver nota no v. 1. Essas linhas, aparentemente poéticas (o verbo “criar” é usado três vezes), celebram a criação do homem.
1.28 abençoou. Ver v. 22; 9.1 e notas. As genealogias dos capítulos 5, 9, 11, 25, 36 e 46 dão testemunho do cumprimento dessa bênção.
dominai... terra. Sob a bênção divina, os humanos cumprem seu mandato cultural (v. 26 e nota),
nomeando e cuidando da criação (2.19, 20; cf. v. 5).
Essa atividade expressa a manutenção da imagem
do Rei criador. Entretanto, a raça caída frequentemente distorce essa atividade para sua própria
deificação e abusa da criação.
1.29 ervas... árvores. Nos mitos da Mesopotâmia, as pessoas haviam sido criadas para
prover alimento para seus deuses. Aqui, Deus cria
alimento para as pessoas. Embora a morte das
plantas seja lembrada aqui, os cristãos reformados
têm-se distinguido em sua crença, no sentido de
que a morte dos animais também ocorreu antes da
Queda (9.3, nota).
2.1 A afirmação sumária e conclusiva sublinha que
o Criador executou perfeitamente sua vontade na
Criação (v. 31).
2.2 havendo Deus terminado... descansou.
O ciclo da criação foi completado no sexto dia, e Deus
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1Tm 4.4

Capítulo 2

1 w Dt 4.19; Sl
33.6

2 x 20.8-11;

31.17; Dt 5.1214; Hb 4.4

4 y cap. 11
5 z [cap. 1.11,
12]; acap.
3.23

18.27; Sl
103.14; Ec 12.7;
1Co 15.47;
ccap. 7.22;
Jó 33.4; Is
2.22; dJó 27.3;
eCitado em
1Co 15.45

4 y

1.27. Ver nota teológica “Seres humanos criados à
imagem de Deus”.

Sl 104.14;
145.15, 16

30 uSl 147.9
31 vEc 2.29;

7 b cap. 3.19,23;

A FORMAÇÃO DO HOMEM

benevolentes (9.2; Sl 8.5-8; Hb 2.5-9). As pessoas são
destinadas por Deus a governar sobre outros seres
vivos (v. 28), mas não podem governar os poderes
celestiais, especialmente Satanás (cap. 3; Ef 6.10-12).
Somente o último Adão, a própria imagem da pessoa de Deus (Cl 1.16; Hb 1.3), e somente os que estão
unidos a ele podem fazer isso (3.15; Mt 4.1-11; Cl 3.10).

29 tcap. 9.3;

8 f v. 15; cap.

13.10; Is 51.3;
Ez 28.13; 31.8;
Jl 2.3

repousa no sétimo, munindo as pessoas com um modelo para o ciclo de trabalho e descanso. Não se faz
nenhuma menção a “tarde e manhã”, talvez porque a
ordenança do sábado continue e as pessoas são exortadas a participar dela (Êx 31.17), e a visualizar o eterno
repouso sabático e redentor (Hb 4.3-10).

10.8-12), as plantas e o jardim (Sl 87.1; Mt 16.18), e, soberanamente, coloca o homem nele (v. 15; Ef 1.3-14),
ordena sua vida (vv. 16,17; Sl 31.15), dá-lhe sua esposa
(vv. 18-25; Mt 19.6), julga os primeiros pais por seu
pecado e opera ativamente para sua redenção do
poder do diabo (cap. 3; Hb 9.27, 28).

2.3 o santificou. O sétimo dia é a primeira coisa
na Torá pela qual Deus comunica sua santidade,
separando-o para si (Êx 20.11) e ordenando à humanidade que imite o modelo do Rei e, assim, confesse
o senhorio de Deus e sua consagração a ele. Esse
sinal do pacto com Deus (Êx 31.13, 17) é também um
tipo de Cristo (Cl 2.16,17) e dá a promessa de descanso
divino tanto agora como na eternidade (Mt 11.28).

2.4 gênese. A palavra hebraica (toledot), também traduzida por “as gerações de”, “a história
de” ou “a genealogia de”, introduz novos desenvolvimentos mais amplos na narrativa de Gênesis
(5.1; 6.9; 10.1; 11.10, 27; 25.12, 19; 36.1, 9; 37.2). A frase
introdutória, “gênese dos céus e da terra”, pertence
ao que se segue — para o que o universo gerou ou
produziu —, e não ao relato precedente da criação
divina da terra.

2.4-4.26 A narrativa de Gênesis se move do prólogo
concernente à criação do céu e da terra para o relato
(2.4, nota e nota do texto) do que é produzido pelo
céu e pela terra, a criação e a provação de Adão e Eva
no Paraíso (7.4-7), sua queda no pecado e suas consequências (cap. 3), a escalada do pecado na linhagem
ímpia de Caim (4.1-24) e a preservação de um remanescente santo na linhagem de Sete (4.25,26).
2.4-3.24 Da visão panorâmica da Criação em 1.1-23,
Gênesis se move para uma descrição mais focada e
final da Criação, centrada no primeiro casal humano.
Ao conservar essa nuança de foco, a ênfase sobre
a transcendência de Deus no capítulo 1 se desloca
para a ênfase sobre sua imanência no capítulo 2, no
qual lemos sobre sua relação pessoal com Adão e
Eva. Isso agrega à tragédia o que ocorre, pois a história apresenta a queda de Adão e Eva da inocência
para o pecado. Embora sejam pessoas históricas (1Cr
1.1; Mt 19.4,5; Lc 3.23-38; Rm 5.12-14; 1Co 15.45), Adão
e Eva também representam cada homem e cada
mulher (2.24; 3.16-19; Mt 19.4-6). O ator principal recorrentemente é Deus. Ele forma o homem (v. 7; Jó

Senhor Deus. Normalmente, esses nomes para
Deus são isolados: com o termo genérico “Deus”
para representá-lo como o soberano Criador de
tudo (como em 1.1-2.3), e “Senhor”, como a tradução
do nome hebraico pessoal Yahweh. O último evoca
seu singular comprometimento pactual com Israel
(Êx 3.14,15). Aqui são combinados para ressaltar que o
Criador é também o Deus pactual de Israel.
2.5 Não havia ainda nenhuma planta
do campo na terra. Cresceram grãos não comestíveis, tais como espinhos, e também grãos
não cultiváveis (3.17). Por causa do papel crucial
desempenhado pelo jardim, as árvores e o solo
amaldiçoado, essa introdução à narrativa da Queda está focada nas plantas, e não nos animais.
2.7 formou. Essa figura do oleiro representa a
atividade de Deus na formação de cada pessoa
(Jó 10.8-12). A deidade criadora como fabricante
de cerâmica é um tema comum na literatura do
antigo Oriente Próximo, tal como a obra do criador
egípcio, o deus Khnum.
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15
9 g cap. 3.22;

Ap 2.7; 22.2;
hv. 17

11 i cap.10.7, 29;

25.18; 1Sm 15.7

14 j Dn 10.4
15 k v. 8
17 l cap. 3.1-3,
11, 17; m Rm
6.23; Tg 1.15

18 n 1Co 11.9;
1Tm 2.13

19 o cap. 1.20,
24; p Sl 8.6

GENESIS 2:20

Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento; e também ga árvore
da vida no meio do jardim he a árvore do conhecimento do bem e do mal.
10
E saía um rio do Éden para regar o jardim e dali se dividia, repartindo-se em quatro braços. 11 O primeiro chama-se Pisom; é o que rodeia a terra de i Havilá, onde há ouro. 12 O ouro
dessa terra é bom; também se encontram lá o bdélio e a pedra de ônix. 13 O segundo rio chama-se Giom; é o que circunda a terra de Cuxe. 14 O nome do terceiro rio é j Tigre; é o que corre
pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates.
15
Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem ke o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o
guardar. 16 E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda árvore do jardim comerás livremente,
17
mas da árvore do conhecimento do bem e do mal lnão comerás; porque, no dia em que dela
comeres, mcertamente morrerás.
A FORMAÇÃO DA MULHER

Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só; nfar-lhe-ei uma auxiliadora
que lhe seja idônea. 19 o Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do
campo e todas as aves dos céus, ptrouxe-os ao homem, para ver como este lhes chamaria; e o
nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. 20 Deu nome o
18

ao homem do pó da terra. O jogo de palavras
em hebraico, “homem” (do hebraico, adam) e “solo”
(do hebraico, adamah), mostra a estreita conexão
com o solo (2.5, 15; 3.19) e sublinha o ensino posterior de Paulo de que o primeiro Adão foi formado
em um corpo natural de uma existência terrena. O
celestial Filho do Homem (Dn 7.13) partilha desse
estado terreno a fim de assegurar às pessoas caídas um corpo espiritual de glória imperecível na
ressurreição dos redimidos (1Co 15.42-49).
soprou. Essa figura representa a atividade de
criação do Espírito (Sl 104.30; Ez 17.1-10, 14).
alma vivente. Aqui, o hebraico não diz “o
homem se tornou um ser vivente” — o homem
não é formado de vida preexistente. O homem é
diferenciado dos animais por portar a imagem de
Deus (1.26 e nota), e exibe sua autoridade sobre os
animais, dando-lhes nome (vv. 19,20).
2.8-17 O relato da provação do homem começa
com a sua criação (v. 7). O palco para esse drama é
o paradisíaco jardim do Éden (vv. 8-14), enquanto a trama consiste dos eventos durante aquela
provação que testa a obediência a Deus (vv. 15-17).
Nesse arranjo, Deus, voluntariamente, se condescende e oferece vida à humanidade, mas demanda
obediência ao seu mandamento. O primeiro Adão,
representando todos os seres humanos, falha nessa
obediência e traz morte sobre a humanidade. A obediência ativa do último Adão, Cristo, representando
os eleitos, atende às demandas de Deus e granjeia
para eles vida eterna (Rm 5.12-19; 1Co 15.45-49).
2.8-14 O Criador, munindo o homem com toda
bênção, imprime nele as reivindicações do amor
de Deus e torna sua posterior rebelião ainda mais
inescusável (Rm 1.20). O desígnio para a humanidade visa à comunhão com Deus no jardim; sua
expulsão do paraíso não é natural.
2.8 jardim. Um santuário no qual Deus convida a humanidade a desfrutar comunhão e paz com ele. Mais
tarde, querubins e uma espada chamejante protegerão o santuário do jardim (3.24 e nota; Êx 26.1; 2Cr 3.7),
de modo que o pecado e a morte serão excluídos (3.23;
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Ap 21.8); a fé e a obediência são os pré-requisitos para
se viver nesse lugar de comunhão especial com Deus.
Éden. A origem do termo “Éden” é questionada;
pode derivar de um termo acadiano que significa
“planície” ou “prado”, ou do termo hebraico que
significa “prazer” ou “deleite” (do qual deriva a associação de Éden com o termo “paraíso”). Aparentemente, Éden era a região na qual o jardim estava
localizado (v. 10). A menção à Assíria e aos rios Tigres e Eufrates (v. 14 e nota do texto) indica uma localização a oriente da Palestina, na Mesopotâmia.
na direção do Oriente. Nos tempos bíblicos, o
oriente, onde o sol nasce, representava vida e luz (3.24,
nota). Entretanto, o movimento “a oriente do Éden”
representa um movimento para longe de Deus (4.16).
2.9 toda sorte de árvores... boas para alimento. A vida no jardim é representada como uma
mesa de banquete.
árvore da vida. Essa árvore representa vida em sua
potência mais elevada — vida eterna. Ela só é acessível aos que têm novo acesso ao jardim através do
segundo Adão (3.22; Ap 22.14). A contraparte no NT
desse fruto da árvore geradora de vida se encontra
na participação do Cristo doador de vida (Jo 6.53-56).
árvore do conhecimento do bem e do mal. O bem e o
mal, um composto de opostos como céu e terra (1.1),
é uma figura para exercer o julgamento moral (cf. Mq
3.1-2; 1Rs 3.9-28). É uma árvore boa (3.22), mas o homem não deve apoderar-se dela. Tomar ilicitamente
esse fruto envolve declarar a autonomia humana,
a tentativa de governar à parte de Deus (cap. 3). O
homem viveria pela fé na Palavra de Deus, e não
por meio de uma confessa autossuficiência de julgamento moral. A lei torna sábio o simples (Sl 19.7-9).
2.10 um rio. No presente, a localização desse rio é
desconhecida. Como os conhecemos agora, o Tigre
e o Eufrates não possuem uma fonte única. Esse rio
nos lembra a fonte da água viva, a fonte espiritual
da vida, a qual flui do trono do Deus vivo (Sl 36.8; Jr
17.13; Ez 47.1-12; Ap 22.1). Jesus usou também o símbolo da “água viva” para descrever as bênçãos da
salvação (Jo 4.14; 7.37-39).

2.11-13 A identidade dos rios Pisom e Giom é incerta.
2.11 Havilá. Possivelmente, uma terra localizada
na Arábia (10.7, 29; 25.18; 1Sm 15.7).
2.15 para o cultivar e o guardar. O homem foi
criado para achar cumprimento não no ócio, mas
numa vida de trabalho recompensador, em obediência à ordem de Deus. O trabalho é instituído antes da Queda e é parte da boa criação de Deus, o que
indica que o trabalho em si não é parte da maldição
sobre a criação depois do pecado de Adão e Eva. O
trabalho legítimo é uma coisa saudável e, ainda que,
atualmente, lutemos contra as dificuldades que fazem parte de nosso trabalho neste mundo apóstata
(3.17-19, as coisas não serão sempre assim. Os efeitos
da maldição serão removidos da criação, e nós desfrutaremos o trabalho bendito nos novos céus e na
nova terra (Rm 8.18-25; Ap 21).
O hebraico por trás do segundo termo, “guardar”
(também traduzido como conservar), acarreta a noção de protegê-lo contra os inimigos. Em outro lugar,
os verbos “cultivar” (ou “servir”) e “guardar” (ou “conservar”) algumas vezes constituem uma combinação
para descrever os deveres dos que serviam dentro
do tabernáculo (Nm 3.7-8; 8.26; 18.5-6). Além disso,
os paralelos entre o jardim do Éden e o tabernáculo
sugerem que Adão tinha de ser o guardião do santuário do jardim. Depois que ele e a mulher são expulsos
do jardim, essa tarefa é entregue aos querubins (3.24).
2.16 deu esta ordem. As primeiras palavras de
Deus ao homem presumem sua habilidade de escolher e suas capacidade e responsabilidade morais.
2.17 não comerás. Essa única exclusão confronta Adão com o domínio do Criador sobre ele. Ver
nota teológica “Pacto das obras”, a seguir.
2.18-25 A dádiva da primeira esposa apresenta o
matrimônio antes da Queda e, assim, provê o fundamento para as leis contra o adultério (Êx 20.14; Hb
13.4); um modelo para o matrimônio; a base para o
governo no lar e na igreja (1Co 11.3-12; 1Tm 2.12, 13); e
um tipo de relacionamento de Cristo com sua Igreja
(Ef 5.22-32). O foco em 1.26-27 é sobre suas distinções
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homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos; para
o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea.
21
Então, o Senhor Deus fez cair qpesado sono sobre o homem, e este adormeceu; tomou
uma das suas costelas e fechou o lugar com carne.
22
E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lha
trouxe. 23 E disse o homem:

21 q cap. 15.12;
1Sm 26.12

23 r cap. 29.14;
Jz 9.2; 2Sm
5.1; 19.13 [Ef
5.28-30];
s 1Co 11.8

24 t Citado Mt

19.5; Mc 10.12;
1Co 6.16; Ef
5.31; [Sl 45.10;
1Co 7.10, 11]

		Esta, afinal, é rosso dos meus ossos
			
e carne da minha carne;
		chamar-se-á varoa,
			
porquanto sdo varão foi tomada.
Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne.
Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam.

24 t
25

PACTO DAS OBRAS

Q

uando Adão e Eva foram criados, permaneceram em
uma relação moral com Deus, seu Criador. Tinham o
dever de obediência para com ele sem qualquer reivindicação inerente a galardão ou bênção por essa obediência.
No entanto, em seu amor, misericórdia e graça, Deus entrou
voluntariamente em um pacto com suas criaturas, por meio
do qual ele adicionou à sua lei uma promessa de bênção. Esse
não foi um pacto de parceiros em pé de igualdade, mas um
que repousou na iniciativa de Deus e em sua autoridade divina.
O pacto original entre Deus e a humanidade foi um pacto de
obras. Nesse pacto, Deus requereu perfeita e total obediência
ao seu governo. Ele prometeu vida eterna como a bênção da
obediência, porém ameaçou a raça humana com morte no caso
de desobediência à lei de Deus. Todos os seres humanos, desde Adão até a atualidade, são membros incapacitados desse
pacto. As pessoas podem recusar-se a obedecer, ou até mesmo
a reconhecer a existência desse pacto, porém jamais podem
escapar dele. Todos os seres humanos estão numa relação pactual com Deus: ou como transgressores, ou como guardadores
do pacto. O pacto das obras é a base de nossa necessidade
de redenção (porque Cristo já cumpriu por nós seus termos).
Um único pecado é suficiente para violar o pacto das
obras e tornar-nos devedores que não podem pagar a Deus
nossa própria dívida. O fato de nós, após um único pecado,

de gênero como macho e fêmea. Aqui, o foco é sobre
seu relacionamento social como esposo e esposa.
2.18 Não é bom. Ver 1.4 e nota. O homem necessita de companheirismo sobre a terra. No AT, até
mesmo a pessoa mais santa, o sumo sacerdote, se
casa (Lv 21.13); e o nazireu, totalmente separado
para Deus, não é celibatário (Nm 6.1-4). A abstenção do casamento legítimo nunca é ordenada na
Escritura (cf. 1Tm 4.5), embora a alguns seja dado o
dom do celibato para o serviço (1Co 7.7).
auxiliadora. O homem é formado primeiro,
dando-lhe prioridade social, e a mulher lhe é dada
depois, como auxiliadora (1Co 11.3-12; 1Tm 2.10). A
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termos alguma esperança de redenção deve-se à graça de
Deus, e unicamente à graça de Deus.
As recompensas que receberemos de Deus no céu também são atos da graça. São a coroação de Deus em relação
a seus próprios dons graciosos. Se Adão fosse obediente
ao pacto das obras feito por Deus, apenas teria realizado o
mérito que decorre do cumprimento do acordo pactual com
Deus. Como Adão caiu em pecado, Deus, em sua misericórdia,
anexou um novo pacto da graça, por meio do qual a salvação
tornou-se possível e atual.
Somente um ser humano guardou o pacto das obras. Essa
pessoa foi Jesus. Sua obra como o segundo ou novo Adão
cumpriu todos os termos de nosso pacto original com Deus.
Seu mérito em empreender isso está disponível a todos que
depositam sua confiança nele.
Jesus é a primeira pessoa a adentrar o céu por suas boas
obras. Nós também adentramos o céu pelas boas obras —
as boas obras de Jesus. Elas se tornam boas obras “nossas”
quando recebemos Cristo pela fé. Quando depositamos nossa fé em Cristo, Deus credita as boas obras de Deus à nossa
conta. O pacto da graça cumpre o pacto das obras porque
Deus, graciosamente, aplica o mérito de Cristo à nossa conta.
Assim, pela graça satisfazemos os termos apresentados no
pacto das obras.

palavra “auxiliadora” implica sua inadequação, não
sua inferioridade, pois, em outros lugares, é com
frequência usada por Deus.

2.20-25 Ver “Matrimônio” em Malaquias 2.16.

que lhe seja idônea. A expressão assume uma relação complementar; o que falta a ele, ela supre, e viceversa. Ambos partilham da imagem de Deus (1.26, 27).

2.21 uma de suas costelas. Ou “de seu lado”.
A mulher deriva do homem, dando-lhe prioridade
dentro da instituição do matrimônio (1Co 11.3, 8) e
realçando a harmonia e a intimidade que caracterizariam a relação matrimonial (v. 22; Ef 5.28).

2.19, 20 Adão está sendo preparado para a dádiva
de Deus, que é Eva, tornando-se cônscio de sua
solidão e falta de companhia.

2.23 Esta... varão. O primeiro poema do homem,
sua única afirmação registrada antes da Queda, celebra sua afinidade e seu companheirismo com ele.

2.19 lhes chamaria. Ver 1.5 e nota. O portador
da imagem agora executa o mandato cultural (1.26
e nota). O lugar dos humanos é um pouco abaixo
dos seres celestiais e acima dos animais (Sl 8.5).

chamar-se-á. Seu duplo ato de dar-lhe nome acarreta autoridade no lar (3.20; cf. Nm 30.6-8). Nos tempos antigos, a autoridade de dar nome costumava
implicar autoridade para governar (v. 19; cf. 1.5 e notas).
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Capítulo 3

1 u Mt 10.16;

2Co 11.3;
Ap 12.9; 20.2

3 v cap. 2.17

GENESIS 3:3

A QUEDA DO HOMEM

3

Mas ua serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do
jardim? 2 Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer,
3
mas vdo fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: vDele não comereis,

PECADO ORIGINAL

É

costumeiro ouvir a seguinte afirmação: “as pessoas
são basicamente boas”. Ainda que se admita que
ninguém é perfeito, a perversidade humana é minimizada. Todavia, se as pessoas são basicamente boas, por
que o pecado é tão universal?
Com frequência, sugere-se que todo mundo peca
porque a sociedade exerce sobre nós uma influência por
demais negativa. O problema é visto em nosso comportamento, não em nossa natureza. Essa explicação para a
universalidade do pecado levanta a questão de como a
sociedade tornou-se corrupta em seu ponto de partida. Se
as pessoas nascem boas ou inocentes, seria esperado que
pelo menos uma porcentagem delas permanecesse boa e
sem pecado. Seríamos capazes de encontrar sociedades
que não sejam corruptas, em que o ambiente tenha sido
condicionado pela impecabilidade, e não pela pecabilidade.
Contudo, as comunidades mais dedicadas à justiça que
podemos encontrar ainda fazem provisão para lidar com
a culpa do pecado.
Então, a Queda não é simplesmente uma questão de
dedução racional; é um ponto da revelação divina. Refere-se ao que chamamos pecado original, o qual não se refere,
primariamente, ao primeiro pecado, ou original, cometido
por Adão e Eva. A expressão pecado original refere-se ao
resultado do primeiro pecado — a corrupção da raça humana. O pecado original se refere à condição decaída em
que nascemos.
O fato de que a Queda ocorreu é evidente na Escritura. A
Queda foi devastadora. No entanto, como ela se deu é uma
disputa aberta até mesmo entre os pensadores reformados. A Confissão de Westminster explica o fato de maneira
simples, em grande parte como a Escritura o explica:
Nossos primeiros pais, seduzidos pela astúcia e
a tentação de Satanás, pecaram ao comer o fruto
proibido. Segundo seu sábio e santo conselho, foi

2.24 deixa. No matrimônio, as prioridades do
homem mudam. As obrigações para com sua esposa assumem precedência.
e se une. Essa é a linguagem do compromisso
pactual. Os humanos nunca são, na condição de
guardiães do pacto de Deus, mais do que quando se
penhoram no pacto mútuo. O matrimônio retrata a
relação de Deus com seu povo (Os 2.14-23; Ef 5.22.32).
uma só carne. Uma frase apropriada à profunda
solidariedade da relação matrimonial. O singular
e pleno comprometimento envolvido indica que
Deus, desde o princípio, tencionava que o matrimônio fosse monógamo.
2.25 não se envergonhavam. Essa afirmação não idealiza a nudez, mas antecipa por que os
humanos devem usar roupas. Com a Queda, veio
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Deus servido permitir este pecado deles, havendo
determinado ordená-lo para sua própria glória (Confissão de Westminster, 6.1).
Assim, ocorreu a Queda. Os resultados, contudo, foram
muito além de Adão e Eva. Não só atingiram toda a raça
humana, como também dizimaram toda a humanidade.
Somos pecadores em Adão. Não podemos indagar: “Quando o indivíduo se torna pecador?”. Pois a verdade é que os
seres humanos vêm à existência em um estado pecaminoso. São vistos por Deus como pecadores em virtude de
sua solidariedade com Adão.
A Confissão de Westminster expressa outra vez, de
forma elegante, os resultados da Queda, particularmente
quando se relaciona com os seres humanos.
Por esse pecado, eles decaíram de sua retidão
original e da comunhão com Deus, e assim se tornaram mortos em pecado e inteiramente corrompidos em todas as faculdades e partes do corpo e da
alma. Sendo eles o tronco de toda a humanidade, o
delito de seus pecados foi imputado a seus filhos; e a
mesma morte em pecado e sua natureza corrompida
foram transmitidas a toda a sua posteridade, que
deles procede por geração ordinária. Dessa corrupção original, por meio da qual ficamos totalmente
indispostos, incapazes e adversos a todo bem e inteiramente inclinados a todo mal, é que procedem
todas as transgressões atuais (Confissão de Westminster 6.2-4).
Essa última frase é crucial. Somos pecadores não porque
pecamos. Ao contrário, pecamos porque somos pecadores.
Assim Davi lamenta: “Eu nasci na iniquidade, em pecado
me concebeu minha mãe” (Sl 51.5).

a trágica perda da inocência (juntamente com o
resultante pudor). Quando as mentes humanas são
iluminadas pelo evangelho, entendem sua fragilidade moral e praticam o costume de se vestir, pois
isso as protege da tentação sexual.
3.1-24 Os guardiões do santuário (2.15, nota) são
agora testados pela fidelidade ao seu Rei. Embora
o termo “pacto” não seja usado aqui, não necessitamos da palavra para comunicar o conceito. Por
exemplo, a palavra “pacto” não aparece em 1Samuel
7.1-17, mas, posteriormente, a Escritura descreve o
arranjo entre Deus e Davi como um “pacto” (cf. Sl
137.12). Não é sem boa razão que os teólogos reformados há muito têm mantido que o teste é administrado sob um pacto de obras: a obediência lhes
acarreta vida com Deus; a desobediência traz morte.

As consequências de sua falha só podem ser revertidas por meio da justificação e da santificação, que
vêm pelo cumprimento de Deus do pacto da graça.
3.1 a serpente. No mundo do antigo Oriente Próximo, as serpentes eram variadamente simbólicas de
vida, sabedoria e caos. Sem dúvida, essa atitude de a
serpente falar é única e, dada a sua disposição de ser
anti-Deus, não é uma serpente comum. Enquanto a
presente passagem não provê explicação quanto à
origem dessa criatura extraordinária, mais tarde os
escritos bíblicos revelam que essa serpente é uma encarnação de Satanás, o adversário (Ap 12.9; 20.2). Ver v.
15 e nota; Satanás em Jó 1.6. A existência da serpente
revela que o mal já existia anteriormente à desobediência de Adão e Eva. Isso pode explicar por que Adão
é instruído a “guardar” o santuário do jardim (2.15).
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nem tocareis nele, para que não morrais. 4 wEntão, a serpente disse à mulher: É certo
que não morrereis. 5 Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão
os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. 6 Vendo a mulher que a
árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto xe comeu e deu também ao marido, ye ele comeu. 7 zAbriram-se, então, os olhos de ambos; ae, percebendo que estavam nus, coseram folhas de
figueira e fizeram cintas para si.
8
Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, besconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim.
9
E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? 10 Ele respondeu: Ouvi a
tua voz no jardim, e, cporque estava nu, tive medo, e me escondi. 11 Perguntou-lhe Deus: Quem
te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? 12 Então,
disse o homem: dA mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. 13 Disse o
Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: eA serpente me enganou,
e eu comi. 14 Então, o Senhor Deus disse à serpente:

4 w v. 13;

Jo 8:44; [2Co
11:3]

6 x 1Tm 2.14;
y vv. 12, 17;

Os 6.7

7 z v. 5;

a cap. 2.25
8 b [Sl 139.1-12;

Jr 23.23, 24]

10 c v. 7; cap.
2.25

12 d cap. 2.18;
Jó 31.33

13 e v. 4; 2Co

11.3; 1Tm 2.14

14 f Is 65.25;
Mq 7.17

		Visto que isso fizeste,
			
maldita és entre todos os animais domésticos
			
e o és entre todos os animais selváticos;
		rastejarás sobre o teu ventre
			
e fcomerás pó
			
todos os dias da tua vida.
15 		
Porei inimizade entre ti e a mulher,
			
entre a tua descendência e o gseu descendente.
h
			
Este te ferirá a cabeça,
			
e tu lhe ferirás o calcanhar.

mais sagaz. A preferência de Satanás por assumir um corpo é um instrumento apropriado para
sua brilhante malevolência (cf. 2Co 11.13-15). Suas
palavras devem ser cuidadosamente investigadas.
Ele só pode ser evitado com o auxílio do esplêndido amor de Deus (Mt 4.1-11; Ef 6.10-2).

valores práticos, na apreciação estética e na gratificação intelectual.

anteriormente desfrutada no jardim (Rm 2.12-16). Sua
expulsão do jardim contrapõe suas atitudes e ações.
3.9 Onde. Ainda que onisciente, Deus acomoda
seu discurso às limitações humanas. Aqui, a pergunta os induz a comparecer diante dele (cf. 4.9; 11.5).

mulher. Satanás subverte a instituição matrimonial, desviando o homem e tentando a mulher a
usurpar sua autoridade (1Tm 2.12, 14). Não obstante,
o esposo é tido como responsável, por haver obedecido a ela (vv. 9, 17).

tomou-lhe do fruto. Por esse ato, ela sela uma
aliança com o príncipe da morte e das trevas. O
amor eletivo de Deus e o plano de salvação são sua
única esperança (v. 15 e notas).
ele comeu. O homem se torna um rebelde. Cercado de motivos suficientes para confiar e obedecer
a Deus, ele prefere a desobediência contra Deus
(6.5; 8.21). A salvação depende inteiramente do Senhor, não a rebelião. Pela designação de Deus, Adão
representa a raça como sua cabeça federal; assim,
seu pecado traz morte sobre todos (Rm 5.12-19). Ele
representa ainda, como modelo e protótipo, a hostilidade da raça humana contra Deus (2.4-3.24, nota).

3.12,13 Eles exibem sua aliança com Satanás, distorcendo a verdade, acusando um ao outro e, finalmente, acusando a Deus (cf. Tg 1.13). Seus esforços para
ocultar seu pecado simplesmente o expuseram.

3.2-5 Satanás tenta Eva enfatizando a proibição
de Deus, e não a sua provisão; reduzindo o mandamento de Deus a uma pergunta; lançando dúvida
sobre a sinceridade de Deus, difamando seus motivos e negando a fidedignidade de sua ameaça. A
mulher gradualmente cede às negações de Satanás
e às suas meias-verdades, desacreditando de seus
privilégios, fazendo acréscimo à proibição (“nem
tocareis nele”) e minimizando a ameaça (v. 6).
3.5 do bem e do mal. Ver 2.9 e nota.
3.6 Essencialmente, o pecado é a falha em confiar
em Deus. É um ato ou estado de incredulidade,
além de uma declaração de autonomia (2.9, nota).
O pecado se manifesta tanto em fazer o que Deus
proibiu como em falhar em fazer o que ele ordenou. A verdadeira religião consiste na comunhão
com Deus baseada na confiança. E a genuína confiança produz fruto de obediência (Jo 14.15). Ver
nota teológica “Pecado Original”.
árvore... entendimento. Sua decisão é baseada nos
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3.11 Quem. Ver nota em 11.5. As perguntas os compelem a confessar sua culpa. Deus não faz a pergunta a
Satanás, simplesmente o consigna ao juízo (v. 14).

3.13 me enganou. Essa palavra sublinha o ensino de Paulo em 1 Timóteo 2.12, 14.

3.7-11 Sua morte espiritual (2.17 e nota) é exibida
por sua alienação um do outro, simbolizada pelo
ato de costurar folhas de figo como vestes, e sua
separação de Deus é significada por seu ato de se
esconder por entre as árvores.

3.14-20 Não obstante, os pesados juízos de Deus
contra Satanás (vv. 14-15), a mulher (v. 16) e o homem (vv. 17-19) incluem a promessa de salvação
para o povo de Deus (v. 15).

3.7 nus. No AT, a nudez sugere fraqueza e humilhação (Dt 28.48; Jó 1.21; Is 58.7). A palavra hebraica
para “nu” soa como o hebraico para “sagaz” em 3.1.
A intimidade do casamento é desfeita (2.21 e notas), e a confiança é substituída pela desconfiança.
A primeira experiência de culpa é expressa em termos de consciência da nudez. A redenção está associada à provisão divina de fazer cobertura para o
homem (v. 21 e notas; Êx 25.17, nota).

comerás pó todos os dias de tua vida. Pó é
o símbolo de humilhação abjeta (Sl 44.25; 72.9), uma
indignidade que dura para sempre. A derrota final de
Satanás sob o calcanhar do Messias (v. 15) se delonga
para que o programa de Deus da redenção, por meio
da prometida semente da mulher, se concretize.

3.8 esconderam-se. Suas consciências, condenando-os, esquivaram-se da intimidade com Deus

3.14 maldita. Maldição, o oposto de bênção (1.22 e
nota), denota a fragmentação dos poderes de Satanás.

3.15 Porei inimizade. Graciosamente, Deus
converte para si mesmo as depravadas afetações
de Satanás dirigidas à mulher.
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15 g Is 7.14;

Mq 5.3; Mt
1.23, 25; Lc
1.34, 35; Gl
4.4; 1Tm 2.15;
h Rm 16.20;
Hb 2.14; Ap
20.1-3,10

16 i [Jo 16.21]; j

cap. 4.7;
Ct 7.10; k 1Co
11.3; 14.34; Ef
5.22-24; Cl
3.18; 1Tm 2.11,
12; Tt 2.5; 1Pe
3.1, 5, 6

17 l cap. 2.17;
m cap. 5.29

[Rm 8.20-22];

n Ec 2.22, 23

19 o cap. 2.7;
Sl 103.14;

pJó 34.15; Sl

104.29; Ec
3.20; 12.7;
Rm 5.12

22 q ver 5;

rcap. 2.9

23 s cap. 2.5.
24 t Sl 18.10;

104.4; Hb 1.7
[Hb 25.18-22;
Ez 28.11-16]

GENESIS 3:24

E à mulher disse:

16 		

		Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez;
i
em meio de dores darás à luz filhos;
			
j
		o teu desejo será para o teu marido,
			
e ele kte governará.
E a Adão disse:

17 		

		Visto que atendeste a voz de tua mulher
			
e comeste da árvore
l
que eu te ordenara
			
não comesses,
m
		
maldita é a terra por tua causa;
n
			
em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida.
18 		
Ela produzirá também cardos e abrolhos,
			
e tu comerás a erva do campo.
19 		
No suor do rosto
			
comerás o teu pão,
		até que tornes à terra,
			
pois dela foste formado;
o
		
porque tu és pó
			
e pao pó tornarás.
E deu o homem o nome de Eva a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos.
Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu.
22
Então, disse o Senhor Deus: q Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor
do bem e do mal; assim, que não estenda a mão, re tome também da árvore da vida, e coma, e
viva eternamente. 23 O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, sa fim de lavrar
a terra de que fora tomado. 24 E, expulso o homem, colocou tquerubins ao oriente do jardim do
Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida.
20

21

tua descendência e o seu descendente.
Agora, a humanidade está dividida em duas comunidades: os redimidos, que amam a Deus, e os
réprobos, que amam a si próprios (Jo 8.33, 44; 1Jo
3.8). A divisão encontra expressão imediata na hostilidade de Caim contra Abel (cap. 4). Essa profecia
encontra cumprimento último no triunfo do segundo Adão e na comunidade unida com ele, sobre
as forças do pecado, da morte e do diabo (Dn 7.13,14;
Rm 5.12-19; 16.20; 1Co 15.45-49; Hb 2.14, 15). O restante de Gênesis traça a descendência da mulher,
começando com Sete, filho de Eva, e terminando
com os filhos de Jacó. Finalmente, essa linhagem
de descendentes conduz a Jesus Cristo (Lc 3.23-38).
ferirá... ferirás. Antes de sua gloriosa vitória, a
semente da mulher sofreria para conquistar a nova
comunidade do domínio da serpente (Is 53.12; Lc
24.26, 46; 2Co 1.5-7; Cl 1.24; 1Pe 1.11).
cabeça... calcanhar. O sofrimento de Cristo é
vitorioso. Ele já ganhou a vitória na cruz provendo
expiação para os santos (Cl 2.13-15) e a consumará
em sua segunda vinda (2Ts 1.5-10).
Em razão do anúncio da derrota da serpente pela semente da mulher, Jesus, o Messias, há muito os teólogos têm-se referido a Gênesis 3.15 como o protoevangelion, ou “o primeiro evangelho”. Esse versículo constitui a
primeira promessa de redenção na Escritura.

BRF_01_Gen_1-10.indd 19

3.16-19 A mulher é frustrada em suas relações naturais no seio do lar: dores de parto ao dar à luz filhos
e subordinação em relação a seu esposo. O homem
é frustrado em sua atividade para prover alimento.
Cada um experimenta dores por essas reversões.
3.16 sofrimentos... darás à luz filhos. O sofrimento é experimentado mesmo a um ponto de
grande concretização para a mulher: o nascimento de
seus filhos. Não obstante, em seu papel de dar à luz e
suscitar filhos da promessa em Jesus Cristo, a mulher
é privilegiada, por participar do plano de Deus para a
criação de um povo para ele (v. 15; cf. 1Tm 2.15).
desejo. A frase “ele te governará” e a enunciação
paralela em 4.7 sugerem que seu desejo é dominar.
A ordenança do matrimônio continua, mas é frustrada pela batalha dos sexos.
te governará. A harmonia, a intimidade e a
relação matrimonial complementar pré-Queda
(2.21-24 e notas) são corrompidas pelo pecado e
prejudicadas tanto pelo domínio como pela submissão imposta. A restauração dessa relação toma
lugar através da nova vida em Cristo (Ef 5.22-33).
3.17 terra. A relação natural do homem com a terra,
para governá-la, é revertida; em vez de se submeter
a ele, ela resiste e, eventualmente, o devora (2.7 e
nota). A terra, frustrada pela atribuição do Criador

à desarmonia, anela por restauração (Rm 8.20-22).
em fadigas. O trabalho em si é uma bênção porque o trabalho do homem reflete a ação de Deus
(2.2 e nota). Mas o objetivo do trabalho do homem,
a terra, é maldito e se torna fonte de frustração.
3.19 ao pó tornarás. Nesse contexto, a morte
física é um juízo (cf. Rm 3.23). O casal humano será
impedido de comer da árvore da vida (3.22).
3.20 deu nome. Ver notas em 1.5; 2.23.
mãe de todos os seres humanos. A escolha
que Adão faz do nome de Eva demonstra sua fé
na promessa de Deus de que a mulher daria à luz
filhos, incluindo a semente que derrotaria Satanás.
3.21 vestimenta de peles. As “túnicas” duráveis de Deus contrastam com a inadequada
tentativa, da parte de Adão e Eva, de cobrir sua
vergonha (3.7). Sua provisão também acarreta a
morte de um animal, sugerindo a necessidade de
um sacrifício a fim de restaurar o que foi perdido
na Queda (3.7, nota; Lv 17.11).
3.22 nós. Ver nota em 1.26.
viva eternamente. Adão e Eva são protegidos de
uma servidão eterna ao pecado e à miséria que resultariam se comessem da árvore da vida (v. 19, nota).
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ABEL E CAIM

Capítulo 4

4

Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim; então, disse:
Adquiri um varão com o auxílio do Senhor. 2 Depois, deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi
pastor de ovelhas, e Caim, lavrador. 3 Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim udo
fruto da terra uma oferta ao Senhor. 4 Abel, por sua vez, trouxe vdas primícias do seu rebanho
e da gordura deste. wAgradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta; 5 ao passo que xde Caim e
de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira, Caim, e descaiu-lhe o semblante.
6
Então, lhe disse o Senhor: Por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? 7 ySe procederes bem, não é certo que serás aceito? Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à
porta; zo seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo.
Disse Caim a Abel, seu irmão: Vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se
levantou Caim contra Abel, seu irmão, e ao matou. 9 Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel,
teu irmão? Ele respondeu: b Não sei; acaso, sou eu tutor de meu irmão? 10 E disse Deus: Que
fizeste? A voz do sangue de teu irmão cclama da terra a mim. 11 d És agora, pois, maldito por
sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. 12 Quando
lavrares o solo, não te dará ele a sua força; serás fugitivo e errante pela terra. 13 Então, disse
Caim ao Senhor: É tamanho o meu ecastigo, que já não posso suportá-lo. 14 Eis que f hoje me
lanças da face da terra, e gda tua presença hei de esconder-me; serei fugitivo e errante pela
terra; hquem comigo se encontrar me matará. 15 O Senhor, porém, lhe disse: Assim, qualquer
8

3.24 oriente. Ver 2.8 e nota. O tabernáculo, ou
templo de Israel, tal como as catedrais medievais,
tem sua frente voltada para o oriente.
querubim... para guardar. Esses seres celestiais
assumiram o dever reservado ao casal humano. O
querubim proíbe os pecadores de ter acesso ao santuário de Deus (Êx 25.18; 2Cr 3.7). A vinda do Adão celestial, que porta a maldição do trabalho pesado, suor,
espinhos, conflito, morte em uma árvore, e desce ao pó,
finalmente restaura o acesso à árvore da vida, rasgando
o véu do templo em que o querubim estava postado
(2.8 e nota; Êx 26.1; Mt 27.51; Hb 6.19; 9.3; Ap 22.1-3, 14).
4.1-26 À luz da promessa de Deus de que um
descendente da mulher destruiria a serpente,
o nascimento de dois filhos a Eva é significativo.
Entretanto, a narrativa assume uma reversão sombria quando Caim mata Abel. A hostilidade profetizada entre a progênie da serpente e a progênie
da mulher (cf. 3.15) toma forma imediatamente
na hostilidade do ímpio Caim contra o santo Abel
(vv. 1-16) e no contraste da ímpia progênie de Caim
com a santa linhagem de Abel (4.17.5-32). Há uma
horrenda escalada do pecado de Caim a Lameque.
4.1 Coabitou o homem com Eva. Aqui “coabitar” é usado para denotar a intimidade sexual da
relação conjugal.
um varão com o auxílio do Senhor. Os
humanos, quer originalmente (1.26,27), quer atualmente, devem sua existência a Deus. Originalmente, a mulher veio do homem; agora, o homem sai
da mulher. Os sexos são mutuamente dependentes, e ambos são dependentes de Deus (1Co 11.8-12).
4.2 Abel. O nome significa “fôlego”, “vapor”, ou
“nada”, com a conotação de “perecível”, uma sombria profecia do que se segue.
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18.12

4 v Êx 13.12;

Nm 18.17; Pv
3.9; wHb 11.4

5 x[Pv 21.27]
7 y Ec 8.12, 13;
Is 3.10, 11;
Rm 2.6-11;
zcap. 3.16

8 a Mt 23.35;

Hb 12.24; 1Jo
3.12; Jd 11

9 bJo 8.44
10 c Hb 12.24;
[Ap 6.10]

11 d Dt 27.24;

[Nm 35.33]

O PRIMEIRO HOMICÍDIO

3.23 o lançou fora. Deus purifica seu santuário/
templo do jardim (2.8, nota; cf. Lc 10.18; Jo 2.12-17;
Ap 21.27).

3 u Lv 2.12; Nm

13 ecap. 19.15
14 f Jó 15.20-24;
g 2Rs 24.20;
Sl 51.11; 143.7;
Jr 52.3
h cap. 9.6;
Nm 35.19

4.4, 5 oferta. Aqui, o hebraico é a palavra comum para “tributo”, a dádiva de um inferior a um
superior (1Sm 10.27; 1Rs 4.21). Cada irmão traz uma
dádiva apropriada à sua vocação (cf. Gn 32.13-21).

do diabo (cf. 1Jo 3.12). Embora os humanos não regenerados possam dominar a terra e os rebanhos,
finalmente não podem subjugar o pecado (1.26,
nota; Sl 53.3; Rm 8.7).

4.4 primogênito. Como autor e proprietário da
vida, Deus é o primeiro a ter direito à participação
nas plantas (primícias, Dt 26.1-11), animais e homens (primogênitos, Êx 13.2, 12; 34.19) e ao melhor
do que um adorador tinha a oferecer (gordura,
Lv 3.14-16). Abel trouxe tanto o primeiro como o
melhor; Caim trouxe nenhum. Há também os que
ressaltam que Abel trouxe um sacrifício de sangue,
enquanto Caim não fez isso. No fim, Deus aceita a
oferta de Abel, não a de Caim, por razões que não
podemos entender plenamente, exceto pelo fato
de que ele aceitou a oferta de Abel com base em
sua soberana escolha e para sua glória.

4.8 Disse... a Abel. Ignorando Deus e sua advertência, as ações subsequentes de Caim revelam sua
resposta. Abel só é mencionado por seu nascimento, oferta e morte.

Agradou-se o Senhor. Deus vê o coração
(1Sm 16.7).
Abel e de sua oferta. O adorador e sua oferta
são inseparáveis: pela fé, Abel é enaltecido como
um homem justo quando Deus fala bem de seus
descendentes; sem fé, nem Caim nem a sua oferta
são agradáveis a Deus (Hb 11.4, 6).
4.5 Caim fica extremamente irado. Seu fracasso
em adorar e sua subsequente ira correspondentes
são básicos para seu comportamento ético.
4.6 Por que. A pergunta de Deus introduz a admoestação no v. 7 (3.9, nota).
4.7 o pecado jaz à porta. O pecado é descrito
como uma criatura ameaçadora agachada fora da
porta de uma casa. Deus está avisando Caim de
seu perigo espiritual.
desejo. Ver nota em 3.16.
dominá-lo. Conhecendo o coração de Caim, Deus
não quer que ele se submeta à homicida tentação

o matou. A fratura dos laços familiares pelo pecado começou no capítulo 3 e depressa alcança o
extremo do homicídio. Buscando autonomia em
relação a Deus, como [fizeram] seus pais (3.6, nota),
Caim usurpa a soberania divina sobre a vida.
4.9 Onde está Abel. Ver nota em 11.5.
acaso, sou eu tutor de meu irmão? O sarcástico hipócrita já havia matado seu irmão quando faz essa indagação.
4.10-14 Caim, o homicida, alienado tanto da terra
como da sociedade, não tem descanso.
4.10 Que fizeste? A pergunta registra o ultraje
de Deus.
clama. Enquanto o sangue de Abel clama por vingança (Is 26.21; Mt 23.35; Ap 6.10), o sangue de Cristo
clama por perdão (Hb 12.24).
4.11 maldito. A maldição de Deus agora une Caim
a Satanás (3.14; 1Jo 3.12). Seu tempo de graça terminou, ele é consignado ao juízo (Hb 9.27; 10.27). Enquanto em 3.17-19 a terra é maldita a ponto de não
produzir seu fruto sem frustrar o trabalho árduo,
agora Caim é maldito para se tornar fugitivo sem
lugar ou segurança permanentes.
4.13 É tamanho o meu castigo que já não
posso suportá-lo. Caim responde com autopiedade em vez de se arrepender de seu pecado
contra Deus e seu irmão. Ele teme exposição física
e social, porém não teme o Deus que o criou.
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26 l 1Cr 1.1;

Lc 3.38;
mcap. 5.6;
n Sl 116.17; Sf
3.9; Zc 13.9

Capítulo 5

1 o Ver 1.26, 27

GENESIS 5:3

que matar a Caim será vingado isete vezes. E pôs o Senhor jum sinal em Caim para que o não
ferisse de morte quem quer que o encontrasse. 16 Retirou-se Caim da presença do Senhor e
habitou na terra de Node, ao oriente do Éden.
DESCENDENTES DE CAIM

E coabitou Caim com sua mulher; ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma
cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. 18 A Enoque nasceu-lhe Irade; Irade gerou a
Meujael, Meujael, a Metusael, e Metusael, a Lameque. 19 Lameque tomou para si duas esposas:
o nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. 20 Ada deu à luz a Jabal; este foi o pai dos
que habitam em tendas e possuem gado. 21 O nome de seu irmão era Jubal; este foi o pai de
todos os que tocam harpa e flauta. 22 Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubalcaim, artífice de todo
instrumento cortante, de bronze e de ferro; a irmã de Tubalcaim foi Naamá.
23
E disse Lameque às suas esposas:
17

		Ada e Zilá, ouvi-me;
		vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos:
		Matei um homem porque ele me feriu;
		e um rapaz porque me pisou.
k
24 		
Sete vezes se tomará vingança de Caim,
		de Lameque, porém, setenta vezes sete.
Tornou Adão a coabitar com sua mulher; e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome
de Sete; porque, disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim
matou. 26 A l Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de m Enos; daí se começou
a ninvocar o nome do Senhor.
25

DESCENDENTES DE ADÃO

5

Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, o à semelhança
de Deus o fez; 2 homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de
Adão, no dia em que foram criados. 3 Viveu Adão cento e trinta anos, e gerou um filho à sua

4.14 quem comigo se encontrar. Agora, a
história é focada em Caim, e não nos outros descendentes de Adão (v. 17; 5.4). Ironicamente, depois
de assassinar seu irmão, Caim agora teme a vingança de sua própria família (cf. Nm 35.19).
me matará. Caim antecipa o violento comportamento de outros humanos (6.5, 11).
4.15 um sinal. Ou uma marca. Pode ter sido um sinal
protetor ou uma insígnia identificando Caim como
alguém sob a proteção de Deus. Em adição aos sinais
ou às marcas físicas descritivas, esse termo também
pode referir-se aos juramentos verbais solenes.
4.17-24 A ambivalência da cultura humana profana é retratada pelos avanços da civilização, incluindo a primeira cidade, que forma paralelo com
o aumento da violência.
4.17, 18 Caim... Enoque... Irade... Meujael...
Metusael... Lameque. Os nomes são similares
aos do capítulo 5, fazendo paralelo e contrastando
as duas linhagens da progênie de Adão. O sétimo
desde Adão, passando por Caim e Sete — o ímpio
Lameque (vv. 19-24) e o pio Enoque (5.24), respectivamente —, está em marcante contraste com o outro. O primeiro infligiu morte; o segundo não morreu.
4.17 coabitou Caim com sua mulher... deu
à luz Enoque. Ver nota no v. 1. Na graça comum
de Deus, a vida familiar é desfrutada tanto por incrédulos como por crentes.
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edificou uma cidade. Ao buscar a segurança de
uma cidade, parece que o pecaminoso Caim desafia
o juízo divino de que ele seria errante (v. 12) e exibe sua falta de fé na proteção provida pela marca
de Deus (v. 15). A cidade terrena provê, respectivamente, civilização e proteção, porém culmina com a
edificação de uma cidade que afronta a supremacia
de Deus (11.4). Os fiéis, em contraste, buscam uma cidade celestial (Fp 3.20; Cl 3.1-4; Hb 11.10,16; 12.22; 13.14).
O plano último de Deus para a terra e a humanidade
é a construção de uma cidade singular na qual habitará com a humanidade redimida (Ap 21-22).

no v. 14). Note-se o contraste com o ensino de Jesus
em Mateus 18.21-22.

4.19-24 Lameque. Lameque representa tanto
um endurecimento progressivo no pecado — poligamia (cf. 2.24; Mt 19.5, 6) e vingança grosseiramente injusta — como a extensão do mandato cultural
da lida animal (v. 20) às artes (v. 21) e às ciências (v.
22). Na verdade, Lameque expressa, e até celebra, o
aprofundamento de sua depravação por meio do
cântico (vv. 23, 24).

Sete. Seu nome, derivado do verbo hebraico traduzido como “designado” (nota do texto), expressa
a fé de Eva em que Deus manteria a família pactual
a despeito da morte (3.15; cf. 3.20, nota).

4.19 duas esposas. A bigamia é um abuso da instituição do matrimônio, o qual Deus, desde o princípio, destinou que fosse monógamo (2.24, nota).
4.24 setenta vezes sete. A violência e o espírito vingativo de Caim são grandemente enaltecidos
em seu descendente. A profunda depravação de
Lameque é evidente em sua arrogante segurança e
autoconfiança (em contraste com o temor de Caim,

4.25,26 Esse episódio provê uma transição entre
os dois relatos que começam em 2.4 e 5.1 (cf. 6.1-8;
9.18-29). Havendo traçado a linhagem de Caim por
sete gerações, a narrativa recua no tempo para se
reportar ao nascimento de outro filho de Eva.
4.25 coabitar com sua mulher. Ver nota no
v. 1. A comparação e o contraste com os vv. 1 e 17
assinalam a transição para a linhagem da progênie
pia predita em 3.15.

outro descendente. Esse irmão mais jovem de
Caim e Abel é aquele por meio de quem a semente
da mulher viria.
4.26 começou a invocar o nome do Senhor. Essa ação sugere que a linhagem familiar
de Sete e Enos é justa. A família, fazendo sua petição e seu louvor em nome do Senhor, glorifica a
Deus, e não as pessoas (cf. vv. 23-24).
5.1-6.8 Esse relato da genealogia de Adão foca a
linhagem pactual de Sete (cap. 5) e, então, sumaria
a terrível escalada do pecado sobre a terra antes
do Dilúvio (6.1-8).
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22

semelhança, conforme a sua imagem, e p lhe chamou Sete. 4 q Depois que gerou a Sete, viveu
Adão oitocentos anos; e teve filhos e filhas. 5 Os dias todos da vida de Adão foram novecentos
e trinta anos; re morreu.
6
Sete viveu cento e cinco anos se gerou a Enos. 7 Depois que gerou a Enos, viveu Sete oitocentos e sete anos; e teve filhos e filhas. 8 Todos os dias de Sete foram novecentos e doze anos;
e morreu.
9
Enos viveu noventa anos e gerou a Cainã. 10 Depois que gerou a Cainã, viveu Enos oitocentos e quinze anos; e teve filhos e filhas. 11 Todos os dias de Enos foram novecentos e cinco
anos; e morreu.
12
Cainã viveu setenta anos e gerou a Maalalel. 13 Depois que gerou a Maalalel, viveu Cainã
oitocentos e quarenta anos; e teve filhos e filhas. 14 Todos os dias de Cainã foram novecentos
e dez anos; e morreu.
15
Maalalel viveu sessenta e cinco anos e gerou a Jarede. 16 Depois que gerou a Jarede, viveu
Maalalel oitocentos e trinta anos; e teve filhos e filhas. 17 Todos os dias de Maalalel foram
oitocentos e noventa e cinco anos; e morreu.
18
Jarede viveu cento e sessenta e dois anos e gerou a t Enoque. 19 Depois que gerou a Enoque,
viveu Jarede oitocentos anos; e teve filhos e filhas. 20 Todos os dias de Jarede foram novecentos e sessenta e dois anos; e morreu.
21
Enoque viveu sessenta e cinco anos e gerou a Metusalém. 22 uAndou Enoque com Deus;
e, depois que gerou a Metusalém, viveu trezentos anos; e teve filhos e filhas. 23 Todos os dias
de Enoque foram trezentos e sessenta e cinco anos. 24 uAndou Enoque com Deus e já não era,
v
porque Deus o tomou para si.
25
Metusalém viveu cento e oitenta e sete anos e gerou a Lameque. 26 Depois que gerou a
Lameque, viveu Metusalém setecentos e oitenta e dois anos; e teve filhos e filhas. 27 Todos os
dias de Metusalém foram novecentos e sessenta e nove anos; e morreu.
28
Lameque viveu cento e oitenta e dois anos e gerou um filho; 29 pôs-lhe o nome de Noé,
dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra

5.1-3 A linhagem santa de Sete, em contraste com
a de Caim (4.17-24), começou ligando-a com a criação original. Os vv. sumariam 1.1-2.3, especialmente
1.27-28. O v. 3b ecoa tanto 1.27-28 como 4.25 (11.1026). A intenção de Deus para a criação será realizada através de Sete, e não de Caim.
5.1 Este é o livro da genealogia. Tem início
uma nova seção de Gênesis (2.4, nota). A menção a
um “livro” ou “documento” indica que o autor usou
fontes (cf. 11.10-26).
5.2 abençoou. A bênção da criação é reiterada
(1.28; 9.1, notas).
lhes chamou pelo nome. Ver 1.5 e nota.
5.3-32 Esses versículos contêm parágrafos, cada
um deles escrito da mesma forma, com um parágrafo para cada geração na linhagem de Adão através de Sete. Existem algumas similaridades, seja
nas diferenças significativas entre esse material,
seja na lista do rei sumeriano (escrita por volta de
2000 a.C.), que menciona oito reis antediluvianos
(pré-Dilúvio) que reinaram por períodos excepcionalmente extensos (até 72 mil anos). Seguindo o relato do Dilúvio sumeriano (cap. 6–9), há outra lista
mais breve de pós-dilúvios, ou seja, de pessoas que
sobreviveram ao Dilúvio (cap. 11).
Mais significativas são as similaridades formais e
as diferenças materiais entre essa geração setita
e a genealogia cananita no capítulo 4. Ambas são
inicialmente lineares, focalizando um indivíduo
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Ml 2.6]

24 v[Ver v. 22];

vHb 11.5; [2Rs
3.11]

29 wcap. 3.17

em cada geração, e ambas se concluem dividindo
a linhagem entre três filhos (4.20-22; 5.32; o mesmo
é verdadeiro em 11.10-26). Mas os temas centrais
dessas genealogias contrastam agudamente.
A linhagem de Caim morre no Dilúvio; a de Sete
vive através dela. Enquanto a primeira apresenta
a linhagem de Caim carregada de maldição, concluindo com outro homicídio (4.17-24), a segunda
liga o fundador da raça humana, Adão, ao seu novo
fundador, Noé, o sétimo na linhagem de Sete: “andou com Deus” e “Deus o tomou” (v. 24). O setita
Lameque chama a seu filho Noé, esperando que o
Senhor “nos dês alívio” (cf. v. 29).

são formuladas ao longo de linhagens que enfatizam funções e propósitos teológicos.

Como a palavra hebraica traduzida por “gerado”
às vezes significa “tornou-se ancestral de”, e como
alguns dos números podem ser simbólicos, muitos
estudiosos argumentam que existem lacunas nessas genealogias, as quais não podem ser usadas
para computar uma cronologia precisa com vistas
a datar a idade da terra. Outros discordam. Em
qualquer caso, a significativa sétima geração de
cada genealogia marca um ponto elevado: o auge
da perversidade no Lameque camita (4.18-24) e a
intensidade da impiedade no Enoque setita (vv. 1824; cf. vv. 21-24, nota). A figura de dez gerações de
Sete a Noé (vv. 3-37) equipara-se a dez gerações de
Sem a Abraão em 11.10-26. (Essa última genealogia
parece conter lacunas; ver 11.10-26, nota; cf. Mt 1.17,
nota.) Diferente das genealogias modernas, em
que se pretendem fazer relatos exaustivos, no
antigo Oriente Próximo e na Bíblia com frequência

5.23 trezentos e sessenta e cinco anos.
Embora, algumas vezes, a longevidade seja um
sinal da bênção e do favor divinos (Sl 91.16), o abençoado espaço da vida de Enoque, relativamente
curto, especialmente em comparação ao de seu
filho Matusalém, mostra que estar na presença de
Deus é um privilégio ainda maior (Jo 17.24).

5.5 e morreu. Ver 3.19 e notas. Por meio da transgressão de Adão, a morte veio a todos (Rm 5.12-14).
Por outro lado, a despeito desse juízo, a graça de Deus
preserva a linhagem messiânica (3.15 e nota), mesmo
enquanto o pecado se prolifera sobre a terra (4.17-24).
5.22 andou com Deus. Essa expressão, reiterada duas vezes (aqui e no v. 24), significa amizade
íntima (3.8; 6.9). Depois do Dilúvio, o prospecto de
uma relação similar é prometido pela presença de
Deus no tabernáculo (Lv 26.12).

5.24 já não era, porque Deus o tomou. De
todos os santos registrados no AT, somente Enoque
e Elias não experimentaram a morte física (2Rs 2.112; Hb 11.5).
5.29 Este nos consolará. Enquanto o Lameque
camita buscou reincidir no erro por meio de vingança (4.24), o Lameque setita olha com esperança
para o Senhor, a fim de prover a semente por meio
da qual viria o livramento da maldição.
5.32 500. Ver 6.3 e nota.
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GENESIS 6:8

que o Senhor amaldiçoou. 30 Depois que gerou a Noé, viveu Lameque quinhentos e noventa
e cinco anos; e teve filhos e filhas. 31 Todos os dias de Lameque foram setecentos e setenta e
sete anos; e morreu.
32
Era Noé da idade de quinhentos anos e gerou a x Sem, Cam e y Jafé.
w

A CORRUPÇÃO DO GÊNERO HUMANO

6

Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, 2 vendo os filhos
de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que, entre
todas, mais lhes agradaram. 3 Então, disse o Senhor: z O meu Espírito não agirá para sempre no
homem, apois este é carnal; e os seus dias serão cento e vinte anos. 4 Ora, naquele tempo havia
gigantes na terra; e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens,
as quais lhes deram filhos; estes foram valentes, varões de renome, na antiguidade.
5b
Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que cera continuamente mau todo desígnio do seu coração; 6 então, dse arrependeu o Senhor de ter feito o
homem na terra, e isso lhe e pesou no coração. 7 Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da
terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus; porque me arrependo de os haver feito. 8 Porém Noé fachou graça diante do Senhor.

Sem, Cam e Jafé. Sua história é resumida em 9.18.
6.1-8 Essa seção, pela menção a Noé (5.32; 6.8,9),
assinala a transição da linhagem santa de Sete à
história do Dilúvio (6.9-9.17) e evoca a situação nefasta no final da linha camita (4.17-24).
6.2 filhos de Deus. Estes têm sido identificados
como setitas (segundo a interpretação cristã tradicional), como anjos (de acordo com a interpretação
judaica mais antiga, cf. Jó 1.6) e como sucessores
régios tirânicos de Lameque, que reuniu haréns
(proposta por rabinos no segundo século d.C.). Todas as três interpretações podem ser defendidas
linguisticamente. A primeira interpretação se ajusta
melhor ao contexto imediatamente precedente (um
contraste da linhagem de Caim, carregada de maldição, com a linhagem santa de Sete). Se a expressão
“filhos de Deus” denota a linhagem de Sete, então
a expressão “filhas dos homens” provavelmente
se refira especificamente às mulheres camitas. O
matrimônio misto das duas linhagens explica facilmente por que Noé é a única progênie justa de Sete,
após nove gerações. A genealogia lucana de Jesus
provê uma base para se compreender como a linhagem de Sete pode ser vista como “filhos de Deus”
(Lc 3.36-38). O segundo ponto de vista tem endosso
antigo, mas parece contradizer a afirmação de Jesus
de que os anjos não se casam (Mc 12.25), e não explica por que o foco está nos mortais (v. 3) e o juízo,
sobre eles (vv. 5-7). A terceira interpretação explica
a frase “quaisquer que escolherem” e se equipara
à descrição das ações de Lameque em 4.19-24, mas
falta muito do antigo endosso e demanda que a expressão “filhos de Deus” se refira às pessoas que têm
tudo, menos semelhança com Deus.
vendo... formosas... tomaram. Aqui, o termo hebraico que traduz “atraentes” costuma ser
traduzido por “bom”. Seu pecado reitera o padrão
(“viu... bom... tomou”) do pecado original em 3.6.
6.3 meu Espírito. Ver nota em 1.2.
não agirá. É difícil traduzir a palavra hebraica.
Há estudiosos que a relacionam com um termo
que significa “governar” ou “julgar”, enquanto os
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tradutores antigos entenderam que significa “permanecer” ou “contender” (nota do texto). Seja qual
for a forma, a sentença aponta para a subtração do
Espírito de Deus, que gera vida (1.2, nota).

6.4 gigantes. Ou “nefilins”. Ver nota do texto.
Esses gigantes, “homens poderosos”, encheram a
terra de violência (v. 112; Nm 13.32-33). A raiz hebraica significa “cair” e pode sugerir seu destino
(Ez 32.20-28).

danças no comportamento humano. Quando as
pessoas pecam ou se arrependem do pecado, ele
“muda sua mente” no que diz respeito à bênção
ou à punição apropriada à situação (Êx 32.12, 14;
1Sm 15.11; 2Sm 24.16; Jr 18.11; Am 7.3, 6) — tudo em
consonância com seus propósitos soberanos e
eternos. Ele desenvolve todas as coisas segundo
o conselho de sua vontade (Ef 1.11), havendo ordenado cada mudança no comportamento humano,
tanto quanto sua resposta a ela; assim, ele nunca
muda, como fazemos com base em nova informação ou consequências imprevistas. Visto que Deus
é imutável em seu ser, e eternamente leal às suas
promessas pactuais e aos seus decretos imutáveis,
podemos manter firme nossa confiança nele, o
qual é “o mesmo ontem e hoje e para sempre” (Hb
13.8 e nota).

e também depois. Essa observação parentética lembra a audiência original do livro de que
o mesmo tipo de povo horrível existia depois do
Dilúvio (Nm 13.32-33).

e isso lhe pesou no coração. Aqui, em hebraico, significa “fúria indignada” (cf. 34.7). O sacrifício
de Cristo pacifica a amarga indignação de Deus
contra o pecado (8.21).

valentes. Aqui, o hebraico é usado também mais
tarde para Ninrode e seu reino bestial (10.8-11). Em
consequência da Queda, os seres humanos usaram
mal a capacidade dada por Deus para governar
sobre outras criaturas. Força agressiva e violenta
torna-se a marca registrada do domínio humano
sobre a terra.

6.7 Farei desaparecer. Ou “apagarei”. Nessa
história, a primeira ordem criada é destruída por
um Dilúvio e inaugurada a segunda, como cenário
que constitui um modelo profético da ordem atual
a ser destruída pelo fogo e substituída pela terceira
e perfeita (2Pe 3.3-13). Jesus também usa esse modelo como um tipo do dia do Senhor (Mt 24.37-39).

6.5 era continuamente mau... seu coração. Um vívido perfil da profunda e abrangente
depravação humana (cf. 8.21).

animal... céus. Como o solo tem suportado as
consequências do governo de seu pecado, assim
também os animais suportam.

6.6 se arrependeu. Ou “pesou”. Temos aqui
uma referência a uma mudança de atitude e
ação. Não há contradição entre esse versículo
e as passagens que ensinam o caráter imutável
(imutabilidade) de Deus (Ml 3.6; Tg 1.17) e que Deus
não muda sua mente (Nm 23.19; 1Sm 15.29; Sl 33.11;
Is 46.10). Tendo em mente que essa passagem é
antropopática (Deus é descrito em termos da experiência humana de conhecimento e emoção),
devemos reconhecer ainda que o Deus imutável
e soberano lida apropriadamente com as mu-

6.8 Porém Noé. Em seu dia, Noé é o remanescente justo, um remanescente que Deus sempre
estabelece e preserva pela graça. Ver Romanos 11.16; Hebreus 11.7; 2Pedro 2.5.

cento e vinte anos. Provavelmente a extensão
de tempo entre essa proclamação e o Dilúvio (5.32;
7.6). Pode referir-se ao tempo de vida de um indivíduo, mas essa interpretação parece contraditada
pela idade dos pós-diluvianos, que, a princípio,
viviam muito mais tempo (9.28; 22.10-26) e, depois,
muito menos tempo (Sl 90.10).

achou graça. A graça e o favor de Deus são sempre imerecidos pelos seres humanos, e a integridade de Noé não pode granjear a aceitação para a
salvação eterna (Rm 3.10-12). Deus salva Noé, como
nos salva, como uma dádiva livre e incondicional
que Cristo finalmente comprou com seu próprio
sangue.
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Eis a história de Noé. g Noé era homem justo e h íntegro entre os seus contemporâneos;
Noé iandava com Deus. 10 Gerou três filhos: Sem, Cam e Jafé.
9

DEUS ANUNCIA O DILÚVIO

A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. 12 j Viu Deus a terra, e eis
que estava corrompida; k porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra.
13
Então, disse Deus a Noé: l Resolvi dar cabo de toda carne, porque a terra está cheia da violência dos homens; eis que os farei perecer juntamente com a terra. 14 Faze uma arca de tábuas
de cipreste; nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora.
15
Deste modo a farás: de trezentos côvados será o comprimento; de cinquenta, a largura; e a
altura, de trinta. 16 Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura; a porta da arca
colocarás lateralmente; farás pavimentos na arca: um em baixo, um segundo e um terceiro.
17 m
Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda carne em
que há fôlego de vida debaixo dos céus; tudo o que há na terra perecerá. 18 n Contigo, porém,
estabelecerei a minha aliança; entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres
de teus filhos. 19 De tudo o que vive, de toda carne, dois de cada espécie, macho e fêmea, farás
entrar na arca, para os conservares vivos contigo. 20 Das aves segundo as suas espécies, do
gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies, dois de cada
espécie virão a ti, para os conservares em vida. 21 Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o
contigo; ser-te-á para alimento, a ti e a eles. 22 oAssim fez Noé, consoante a tudo o que Deus
lhe ordenara.
11

6.9-9.29 Embora as histórias de um grande Dilúvio se encontrem em muitas culturas, nenhuma
delas é tão notavelmente similar a esse relato
quanto aquelas da antiga Mesopotâmia (p. ex., o
Épico Gilgamesh e a Epopeia de Atrahasis). No entanto, há diferenças cruciais. Nos contos mesopotâmicos, os pequenos deuses pagãos efetuam um
dilúvio para controlar a superpopulação ou para
tranquilizar os ruídos incômodos do povo e, uma
vez isso acontece, são afugentados por ele. Em
contraste, o Deus verdadeiro, soberanamente, traz
o Dilúvio por causa da fraqueza do homem e, em
resposta aos sacrifícios de Noé, ele se compromete
a nunca mais destruir a terra. Ver nota 6.22.
A descrição do Dilúvio é paralela, de vários modos,
ao relato inicial da Criação, em especial com a terra
seca emergindo das águas. Isso comunica a impressão de que o Dilúvio é um ato de recriação. Além
disso, outros aspectos da história sugerem que a
terra, que tem sido maculada pelos feitos maus do
homem, é purificada pelas águas.
6.9-22 Essa seção descreve a relação pactual: Noé
é justo (v. 9) e obediente aos mandos de Deus; Deus,
por sua vez, promete confirmar um pacto com ele
para preservar a Criação (v. 18). Correspondendo ao
relato da Criação do capítulo 1, as ordens de Deus (vv.
13-21) são seguidas pela obediência (v. 22).
6.9 Eis. Ver nota em 2.4.
justo. O modo de vida de Noé o distinguia dos
demais. Sua integridade moral é evidência de sua
confiança em Deus e de sua relação com Deus.
íntegro. Noé não era impecável (cf. 9.20-23), mas
sua devoção a Deus e aos mandamentos de Deus
vencia qualquer desafio (cf. 2Sm 22.24). A orientação fundamental de sua vida é agradar ao Senhor.
andava com Deus. Ver nota em 5.22.
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6.13 dar cabo. Ou “destruir”. A mesma palavra
hebraica está por trás dos termos “corrupto” e “corrompido” nos vv. 11 e 12. A punição equipara-se ao
crime. Justamente como a humanidade pecadora
arruinou a terra, Deus arruinará a terra como forma
de punição contra eles.
6.14 arca... betume. Os mesmos termos hebraicos são usados em Êx 2.3 para a arca (de cipreste)
que protegia Moisés, a quem Deus também usou
para produzir uma nova humanidade de um mundo sob julgamento.
6.15 Deste modo a farás. O Senhor especifica, de forma singular, os desígnios para construir a
arca, o tabernáculo do deserto e o templo de Salomão. A arca preserva a família de Noé; mais tarde,
as estruturas finais sustentarão o povo pactual.
trezentos côvados... trinta. Ver nota do texto. As dimensões (450 x 75 x 45 pés [137 x 23 x 14
metros]) indicam um estábulo e um navio em condições de navegabilidade de tamanho semelhante
a um navio de guerra moderno. Em contraste, a
arca no Épico Gilgamesh Babilônico, ainda que calafetada por dentro e por fora, é um cubo instável
de 180 pés, cerca de quatro vezes maior em volume
do que a arca de Noé (7.4 e nota).
6.17 estou para derramar águas em dilúvio. Soberanamente, Deus governa sobre o dilúvio
(Sl 29.10).
terra... toda carne. Um dilúvio em todo o mundo está em questão (7.19-23; 8.21; 9.11, 15; 2Pe 3.5-7).

9 g cap. 7.1; Ez

14.14, 20; 2Pe
2.5; hJó 1.1,8;
Lc 1.6; icap.
5.22, 24; [Hb
11.7]

12 j Sl 14.2, 3;
53.2, 3 kJó
22.15-17

13 l Ez 7.2, 3, 6
17 m cap. 7.4;
2Pe 2.5

18 ncap. 9.9, 11
22 o Hb 11.7;
[Êx 40.16]

iniciação de uma aliança de preservação que estará
em ação após o Dilúvio, garantindo que esse evento
jamais aconteça outra vez (9.8-17). O ato de Noé ser
salvo das águas do Dilúvio é um exemplo da graça e
da misericórdia de Deus. Ver “Aliança” em 15.18.
entrarás na arca, tu e teus filhos. Esse refrão
(7.7, 13; 8.16, 18; cf. 7.1) enfatiza que Deus preserva a
humanidade em sua estrutura básica familiar, e
que costuma tratar de modo salvífico as unidades
familiares inteiras, inclusive os filhos. Aqui, a salvação física é assegurada no meio das águas do Dilúvio, uma espécie de batismo cristão (1Pe 3.20, 21).
6.20 virão a ti. O poder de Deus pode ser discernido na vinda dos animais a Noé.
6.22 As antigas histórias do Dilúvio Mesopotâmio
focalizavam os heróis humanos ou homens poderosos, como Utnapishtim, o único sobrevivente do
dilúvio no Épico Gilgamesh (6.9-29, nota). Em contraste, o relato de Gênesis foca em Deus e menciona somente a obediência de Noé (7.5, 9, 16).
7.1-10 Ver nota em 6.9-9.29. A reunião e a preservação desse remanescente são um protótipo da
salvação de Deus em relação a seus eleitos no dia
do Senhor (Mt 3.12; 24.31; 2Ts 2.1). No entanto, de
uma forma diferente da comunidade que será salva no dia do Senhor, o remanescente do Dilúvio é
um misto de eleitos e não eleitos (9.20-27 e notas).
7.1 e toda a tua casa. Ver nota em 6.18.
justo. Ver notas em 6.9.

6.18-21 Deus preserva sua criação em miniatura:
humanos (v. 18), animais (v. 20), alimento (v. 21).

7.2, 3 Essas diretrizes precisas esclarecem mais que
contradizem as de 6.19, 20.

6.18 estabelecerei a minha aliança. Essa é
a primeira ocorrência em Gênesis do termo hebraico para “aliança” (berit). Aqui, o hebraico denota a

De todo animal. Ver 6.19, 20 e nota.

7.2 sete. Os animais limpos adicionais são necessários para fins sacrificiais (8.20) e de alimento (9.3).
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GENESIS 7:23

NOÉ E SUA FAMÍLIA ENTRAM NA ARCA

7

Disse o Senhor a Noé: p Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que q tens sido
justo diante de mim no meio desta geração. 2 De todo ranimal limpo levarás contigo sete pares: o macho e sua fêmea; mas dos animais imundos, um par: o macho e sua fêmea. 3 Também
das aves dos céus, sete pares: macho e fêmea; para se conservar a semente sobre a face da terra.
4
Porque, daqui a sete dias, s farei chover sobre a terra durante quarenta dias e quarenta noites;
t
e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. 5 uE tudo fez Noé, segundo o Senhor
lhe ordenara.
6
Tinha Noé seiscentos anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. 7 Por
causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres
de seus filhos. 8 Dos animais limpos, e dos animais imundos, e das aves, e de todo réptil sobre
a terra, 9 entraram para Noé, na arca, de dois em dois, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. 10 E aconteceu que, depois de sete dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio.
11
No ano seiscentos da vida de Noé, aos dezessete dias do segundo mês, nesse dia vromperam-se todas as fontes do grande abismo, e was comportas dos céus se abriram, 12 e houve
copiosa chuva sobre a terra durante quarenta dias e quarenta noites. 13 Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cam e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos;
14
eles, e todos os animais segundo as suas espécies, todo gado segundo as suas espécies, todos
os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas
espécies, todos os pássaros e tudo o que tem asa. 15 De toda carne, em que havia fôlego de vida,
x
entraram de dois em dois para Noé na arca; 16 eram macho e fêmea os que entraram de toda
carne, y como Deus lhe havia ordenado; e o Senhor fechou a porta após ele.
O DILÚVIO

Durou o dilúvio quarenta dias sobre a terra; cresceram as águas e levantaram a arca de
sobre a terra. 18 Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra; a arca, porém, vogava sobre as águas. 19 Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos
os altos montes que havia debaixo do céu. 20 Quinze côvados acima deles prevaleceram as
águas; e os montes foram cobertos. 21 a Pereceu toda carne que se movia sobre a terra, tanto
de ave como de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas
que povoam a terra, e todo homem. 22 Tudo o que tinha b fôlego de vida em suas narinas, tudo
o que havia em terra seca, morreu. 23 Assim, foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra; o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra;
17 z

limpo. Noé conhece a distinção entre limpo e
impuro por meio de revelação especial. As instituições fundamentais da lei mosaica — o sábado
(2.1-3), o santuário ideal (2.8, nota) e o sacrifício
(3.21; 4.3-5) — recuam à ordem da criação pré-Dilúvio; outras, por sua vez, como o dízimo (14.20) e
a circuncisão (17.9-14), remontam ao tempo dos patriarcas. O futuro da terra depende desses animais
sacrificiais (8.20-22 e notas; Lv 11.1-47, nota).
7.4 em sete dias. Cento e vinte anos foram necessários para construir a arca (6.3 e nota) e uma
semana é necessária para enchê-la. Um relato do
dilúvio babilônico imagina sete dias para construir
um navio bem maior que o de Noé e um dilúvio
que dura sete dias (6.15, nota).
quarenta. Quarenta é um número convencional
usado com frequência para marcar um período
distintivo (p. ex., Êx 24.18; 1Rs 19.8; At 1.3). Pode
também ser associado a um período de prova. Os
quarenta dias e as quarenta noites de chuva são
parte dos 150 dias totais (8.4).
7.5 ordenara. Ver nota em 6.22.
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7.6 seiscentos. Ver 6.3 e nota. O dia preciso é
dado no v. 11.
7.7 filhos. Ver 6.18 e nota.
7.9 entraram. Ver nota em 6.20.
7.10 vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Ver nota em 6.17.
7.11 fontes... comportas. Expressões poéticas para a liberação irrestrita de água (Sl 78.23; Is
24.18; Ml 3.10). A terra está voltando à sua condição
primordial pela liberação das águas que transbordaram acima e pelo transbordamento das águas
subterrâneas (1.2, 6-9; cf. 8.1-5 e nota).

to do dilúvio babilônico, o herói fecha a porta; Deus é
o ator principal ao longo de todo o relato bíblico. Ao
fechar a porta, Deus também distingue entre o justo
e o perverso (6.18-20, nota). Em outro lugar da Escritura, as portas proveem segurança para o povo de
Deus nos tempos de juízo. Enquanto Deus fez chover
juízo sobre os perversos, Ló (19.10), Israel (Êx 12.23) e
Raabe (Js 2.19) acharam segurança por trás de portas
fechadas. Jesus usa esse símbolo no dia da vinda do
Senhor (Mt 25.10-13).
7.17-24 Nessa seção climática, as águas borbulhantes se multiplicam e triunfam, destruindo a
Criação. Contraste essa cena com a bênção de 1.22.

abismo. Ver nota em 1.2.

7.17 quarenta. Ver nota no v. 4.

7.13-16 Ver nota em 6.18-20. O rol completo, com a
frase “segundo sua espécie”, ecoa o relato da Criação (p. ex., 1.21, 24, 25).

7.18 predominaram. O termo hebraico, reiterado nos vv. 19 e 20, é um termo militar para triunfo
na batalha.

7.13 Nesse mesmo dia. Essa frase sugere uma
ocasião memorável (17.23, 26; Êx 12.41, 51; Dt 32.48).

7.20 quinze côvados acima deles. Os montes são submersos a uma profundidade de quinze
côvados (22,5 pés [7 metros]), uma profundidade
suficiente para fazer a arca flutuar.

7.16 o Senhor fechou. As obras da graça de Deus
são tanto soberanas como particulares. Em um rela-
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ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. 24 E as águas durante cento e cinquenta
dias predominaram sobre a terra.
c

DIMINUEM AS ÁGUAS DO DILÚVIO

8

Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca; e Deus fez soprar um vento sobre a terra, e baixaram as
águas. 2 Fecharam-se fas fontes do abismo e também as fcomportas dos céus, e a copiosa chuva
dos céus se deteve. 3 As águas iam-se escoando continuamente de sobre a terra e gminguaram
ao cabo de cento e cinquenta dias. 4 No dia dezessete do sétimo mês, a arca repousou sobre as
montanhas de hArarate. 5 E as águas foram minguando até ao décimo mês, em cujo primeiro
dia apareceram os cimos dos montes.
d

23 c 2Pe 2.5
CAPÍTULO 8

1 d cap. 19.29;

30.22; Ex
2.24; 1Sm 1.19;

eEx 14.21
2 f cap. 7.11

3 g cap. 7.24
4 h 2Rs 19.37;
Is 37.38; Jr
51.27

16 i cap. 7.13
17 j cap. 1.22,
28; 9.1

NOÉ SOLTA UM CORVO E DEPOIS UMA POMBA

Ao cabo de quarenta dias, abriu Noé a janela que fizera na arca 7 e soltou um corvo, o qual,
tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. 8 Depois, soltou uma
pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra; 9 mas a pomba, não
achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca; porque as águas cobriam ainda a terra.
Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. 10 Esperou ainda outros sete
dias e de novo soltou a pomba fora da arca. 11 À tarde, ela voltou a ele; trazia no bico uma folha
nova de oliveira; assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. 12 Então, esperou ainda mais sete dias e soltou a pomba; ela, porém, já não tornou a ele.
6

NOÉ E SUA FAMÍLIA SAEM DA ARCA

Sucedeu que, no primeiro dia do primeiro mês, do ano seiscentos e um, as águas se secaram de sobre a terra. Então, Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo
estava enxuto. 14 E, aos vinte e sete dias do segundo mês, a terra estava seca. 15 Então, disse
Deus a Noé: 16 Sai da arca, e, icontigo, tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos.
17
Os animais que estão contigo, de toda carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja
sobre a terra, faze sair a todos, para que povoem a terra, jsejam fecundos e nela se multipliquem. 18 Saiu, pois, Noé, com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. 19 E também
saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo o que se move sobre a
terra, segundo as suas famílias.
13

7.21 As criaturas são catalogadas na ordem de sua
criação (1.20-25).
Pereceu toda carne. Ver nota em 6.17.
7.23 somente Noé... na arca. Ver nota em
6.18. O dilúvio foi o meio de Deus fazer perecer a
perversidade humana, purificando um mundo
contaminado e preservando a raça humana para o
cumprimento de seus propósitos redentores.
8.1-11.26 O relato da história pós-Dilúvio contém
ecos do período pré-Dilúvio, refletindo tanto a pecaminosidade galopante da natureza humana (p.
ex., 8.20-22; 9.20-23; 11.1-9) como a continuação da
única linhagem familiar que, por fim, conduzirá a
Jesus Cristo (11.10-26). Enquanto se descreve a água
do dilúvio descendo como um ato de recriação, a
natureza humana continua sem sofrer mudança.
8.1 Lembrou-se Deus de Noé. A expressão
hebraica indica uma ação baseada em um compromisso prévio (9.15; 19.29; 30.22; Êx 2.24; 6.5; Lc 1.72,
73), e não meramente uma evocação mental.
vento. Aqui, a palavra hebraica é a mesma que
“Espírito” em 1.2, evocando o relato da criação original e introduzindo o primeiro ato de recriação de
Deus, renovando a terra que sai das águas (8.1-12.9,
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nota). Seguem sucessivos atos de recriação, espelhando a criação: o ajuntamento das águas (vv.
2-5; cf. 16.9), colocando as aves nos céus (vv. 6.12; cf.
1.20-23), estabelecendo o solo seco (v. 13; cf. 1.9-12),
a emergência de animais e humanos sobre a terra
para se multiplicar e enchê-la (vv. 16-19; cf. 1.24-27),
e a bênção divina (9.1-3; cf. 1.28-30).
8.4 montanhas de Ararate. Na área de um
antigo Urartu (2Rs 19.37), agora parte do nordeste
da Turquia e da Armênia.
8.6 quarenta. Ver nota em 7.4.
8.16 Sai da arca. Visto que o Dilúvio é uma espécie de batismo cristão (1Pe 3.20, 21), a saída de Noé
e de sua família da arca pode ser tida como sua
emersão das águas da morte para uma nova vida
(cf. Jo 6.28, 29; 11.43; Rm 6.3-6). Prefigura a nova
humanidade, que prevalece sobre o mal (Ap 21.7).
seus filhos. Ver 6.18 e nota.
8.18 Saiu, pois, Noé. Ver nota em 6.22.
8.20-9.17 O pacto noético é estabelecido. Graciosamente, o Senhor promete com um juramento de
pacto solene que nunca mais destruiria a terra com
dilúvio. Como se dá com outros pactos bíblicos, a
promessa pactual (8.21, 22; 9.11) é acompanhada

pelos mandatos ou estipulações pactuais (9.1-7) e
pela doação de um sinal pactual (9.12-17).
8.20 altar... holocaustos. De forma significativa, o primeiro ato de Noé após sair da arca é
cultuar a Deus. Embora mencionados aqui pela
primeira vez, os atos-chave do sistema sacrificial
são pressupostos (7.2, nota). Oferta queimada [holocausto] significa dedicação a Deus e propiciação
pelo pecado (v. 21, nota; Lv 1.4; 6.8-13).
animais limpos. Ver nota em 7.2.
8.21 aspirou. Um jogo de palavras resulta da similaridade entre essa palavra hebraica e o nome
de Noé. Essa referência ao ato de Deus sentir o aroma suave descreve antropomorficamente o prazer
que Deus sente no culto de seu povo (Ez 20.41; Ef
5.2; cf. 2Co 2.15-16). Como um sacrifício propiciatório, a oferta queimada de Noé aplaca a indignação
de Deus contra o pecado (6.6) e prefigura a morte
de Cristo (Is 53.10). Deleitando-se no sacrifício de
seu servo Noé (cf. 4.4), Deus resolve nunca mais
enviar um dilúvio universal (cf. 6.6, nota).
Não tornarei a amaldiçoar a terra. Deus não
está deixando a maldição de 3.17, mas prometendo
não voltar a destruir totalmente a terra (9.11).
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21 k Êx 29.18,

25, 41; Lv 1.9,
13, 17; ver Ez
16.19; 20.41;
2Co 2.15; Ef
5.2; Fp 4.18;
l cap. 3.17; 6.17;
m cap. 6.5; Sl
58.3; Rm 1.21;
[Mt 15.19];
n cap. 9.11, 15;
Is 54.9

22 oJr 5.24;

p Jr 33.20, 25

CAPÍTULO 9

1 q cap. 1.22,
28; 8.17

2 r [Sl 8.6-8;
Tg 3.7]

3 s Dt 12.15;

1Tm 4.3, 4;

t cap. 1.29

4 u Lv 17.10, 11,

14; Dt 12.16,
23; 1Sm 14.33;
At 15.20, 29

5 v Êx 21.28;

w cap. 4.10, 11

6 x Êx 21.12,

14; Lv 24.17;
Nm 35.31, 33;
[Mt 26.52;
Ap 13.10];
y cap. 1.27; 5.1;
Tg 3.9

9 z cap. 6.18;
8.20,a22

11 a Is 54.9,a10
12 b cap. 17.11
13 c Ez 1.28;
[Ap 4.3; 10.1]

15 d [Lv 26.42,

45; 1Rs 8.23;
Ez 16.60]

16 e cp. 17.7,
13, 19

GENESIS 9:17

NOÉ LEVANTA UM ALTAR

Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. 21 E o Senhor aspirou ko suave cheiro e disse consigo mesmo:
Não tornarei a lamaldiçoar a terra por causa do homem, porque m é mau o desígnio íntimo do
homem desde a sua mocidade; n nem tornarei a ferir todo vivente, como fiz. 22 o Enquanto durar a terra, p não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, pdia e noite.
20

A ALIANÇA DE DEUS COM NOÉ

9

Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: q Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei
a terra. 2 r Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves
dos céus; tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão
entregues. 3 s Tudo o que se move e vive ser-vos-á para alimento; tcomo vos dei a erva verde,
tudo vos dou agora. 4 Carne, porém, com sua u vida, isto é, com seu sangue, não comereis.
5
Certamente, requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida; v de todo animal o requererei, como também da mão wdo homem, sim, da mão do próximo de cada um requererei a
vida do homem. 6 xSe alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu;
y
porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. 7 Mas sede fecundos e multiplicai-vos;
povoai a terra e multiplicai-vos nela.
8
Disse também Deus a Noé e a seus filhos: 9 Eis que zestabeleço a minha aliança convosco,
e com a vossa descendência, 10 e com todos os seres viventes que estão convosco: tanto as
aves, os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca como todos os animais da terra. 11 a Estabeleço a minha aliança convosco: não será mais destruída toda carne
por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. 12 Disse Deus: b Este é o
sinal da minha aliança que faço entre mim e vós e entre todos os seres viventes que estão
convosco, para perpétuas gerações: 13 c porei nas nuvens o meu arco; será por sinal da aliança
entre mim e a terra. 14 Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer
o arco, 15 então, d me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós e todos os seres
viventes de toda carne; e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda carne.
16
O arco estará nas nuvens; vê-lo-ei e me lembrarei e da aliança eterna entre Deus e todos os
seres viventes de toda carne que há sobre a terra. 17 Disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança
estabelecida entre mim e toda carne sobre a terra.

porque o mau desígnio do homem. O caráter gracioso do pacto noético é sublinhado pela
promessa divina de nunca mais enviar um dilúvio,
a despeito de a contínua presença do pecado humano merecer juízo. Essa graça também sublinha
a preservação que Deus faz de Israel (Êx 33.3; 34.9).
nem tornarei a ferir todo vivente. A graça
de Deus para com Noé estende-se à humanidade
em geral (6.8; 9.12).
8.22 Enquanto durar a terra. Isso qualifica
a declaração “Não tornarei a amaldiçoar a terra”,
no v. 21. Deus preservará a terra até o juízo final
(2Pe 3.7, 13); a ordem terrena não terminará prematuramente.

9.3 Tudo o que se move e vive. A dieta humana se expande e inclui carne (1.29, nota), ainda que o
consumo de carne (Lv 11.40; Dt 14.21) e sangue (v. 4; Lv
17.10) fosse proibido. Em vez de iniciar a prática de comer carne, essa injunção divina pode simplesmente
permitir o que a humanidade pecadora já praticava.
De fato, João Calvino e outros estudiosos reformados argumentam que aos humanos já era permitido
comer carne antes do Dilúvio e mesmo antes da
Queda. De forma significativa, não se faz distinção
entre limpo e imundo, uma situação restaurada sob
o novo pacto (Mc 7.19; At 10.9-16; 1Tm 4.3-5).

9.1 Abençoou. A bênção sobre Noé para frutificar e ter domínio constitui o ato culminante na
renovação divina da Criação (8.1, nota), evocando o
anúncio de Deus em 1.28.

9.4 com seu sangue, não comereis. Essa exigência aponta para a conexão simbólica entre sangue e vida, um conceito também básico para o sistema sacrificial (Lv 17.11) e para a obra expiatória de
Cristo (Hb 9.14, 22). Toda a vida pertence a Deus, e as
pessoas devem reconhecer isso e se abster de comer
sangue. Ver Lv 3.17; 7.27; 19.26; Dt 12.16; 1Sm 14.32-34.

9.2 medo de vós. A referência a “medo” sublinha uma significativa mudança da situação pré-Queda. Se, por um lado, antes desse ponto, talvez
as pessoas fossem vegetarianas, agora recebem
permissão para comer animais (v. 3, nota).

9.5 requererei... requererei... requererei.
Esse uso tríplice do mesmo verbo hebraico sublinha o princípio de que a vida humana, que está
na imagem de Deus (v. 6), é tão valiosa que Deus
demanda, como compensação pelo assassinato
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ilegal, nada menos do a vida do homicida. Finalmente, o Senhor é o vingador da vida (Sl 9.12; 2Rs
9.26). O homicídio carrega a culpa com sua torpeza
(Nm 35.33; Sl 106.38) e é expiado pela morte do homicida (v. 6; 1Rs 2.31,32) ou pela expiação quando
o homicida for desconhecido (Dt 21.7-9). Se essas
medidas não fossem adotadas, trariam o juízo do
Senhor sobre a terra (2Sm 21; Dt 19.13; 1Rs 2.9, 31-33).
de todo animal. Ver Êx 21.28, 29.
9.6 pelo homem. Ver v. 5; 4.16 e notas. O ato de
Deus de dotar os humanos com essa autoridade judicial mostra que portam a responsabilidade pelas
ações de outros (1.26) e lança o fundamento para o
governo pelo estado (Rm 13.1-7).
imagem. Ainda que distorcidas pelo pecado,
as pessoas ainda são especiais, porque são feitas
à imagem de Deus (1.26 e nota; 8.21). Isso explica
por que o sangue homicida, em contraste com o
sangue animal, tem de ser compensado. Ver “Seres
humanos criados à imagem de Deus”, em 1.27.
9.9 estabeleço a minha aliança. Ver notas
em 6.9-22; 8.20–9.17. A promessa de Deus de preservar a terra (8.20-22) é agora confirmada por um
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Os filhos de Noé, que saíram da arca, foram f Sem, Cam e Jafé; Cam é o pai de Canaã. 19 São
eles os três filhos de Noé; e gdeles se povoou toda a terra.
18

NOÉ PRONUNCIA BÊNÇÃO E MALDIÇÃO

18 f cap. 5.32;
10.1

19 g cap. 10.32
24 h [Hc 2.15]
25 i Dt 27.16;
j Js 9.23;

Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. 21 Bebendo do vinho, embriagou-se e se
pôs nu dentro de sua tenda. 22 Cam, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber, fora, a seus
dois irmãos. 23 Então, Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros
de ambos e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem.
24
Despertando Noé do seu vinho, h soube o que lhe fizera o filho mais moço 25 e disse:
20

Jz 1.8; 1Rs
9.20, 21

Maldito seja Canaã;
seja servo dos servos a seus irmãos.

i
		

j
		

26

E ajuntou:

		Bendito seja o Senhor, Deus de Sem;
		e Canaã lhe seja servo.
27 		
Engrandeça Deus a Jafé,
		e habite ele nas tendas de Sem;
		e Canaã lhe seja servo.
Noé, passado o dilúvio, viveu ainda trezentos e cinquenta anos. 29 Todos os dias de Noé
foram novecentos e cinquenta anos; e morreu.
28

pacto que inclui Noé, seus descendentes e toda a
criação (v. 12). Ver “Pacto”, em 15.18.
9.12 sinal. Em geral, os pactos bíblicos são certificados por símbolos visuais; estes incluem a circuncisão pelo pacto abraâmico (Êx 17.11), o sábado pelo
pacto mosaico (Êx 31.13, 17) e a Ceia do Senhor pelo
novo pacto (Lc 22.20). Com frequência, esses pactos
já estavam em prática (p. ex., o sábado e a circuncisão), mas uma nova significação lhes era dada, com
sua incorporação num pacto divino-humano.
9.15 me lembrarei. Ver 8.1 e nota.
9.16 eterna. Ver nota em 8.22.
9.18-29 Essa seção de transição liga o pacto noético com a Tábua das Nações no capítulo 10, focalizando os três filhos de Noé.
9.20 lavrador. O texto hebraico fala de Noé
como “lavrador”, o que significa que ele tem uma
boa relação com o solo.
9.21 Bebendo do vinho. A Escritura contempla favoravelmente o vinho (Nm 15.5-10; Dt 14.26;
Sl 104.15; Jo 2.1-11) e sobriamente chama a atenção
para seus perigos (Is 5.22; Pv 21.17; 23.20, 21, 29-35;
Is 28.7), particularmente a frouxidão moral exemplificada pela exposição pessoal em um estado de
embriaguez (Lm 4.21; Hb 1.15). Os nazireus (Nm 6.3,
4), os sacerdotes oficiantes (Lv 10.9) e os líderes, em
suas decisões (Pv 31.4, 5), tinham de se abster dele.
embriagou-se. Alguns estudiosos observam
que justamente como Adão, cabeça original da
raça humana, pecou por comer (3.6), assim Noé,
cabeça da raça humana após o Dilúvio, peca por
beber. Embora as ações de Noé não sejam recomendáveis, o foco dessa passagem não está no pecado de Noé por se embriagar, mas, sim, nas ações
imorais de seu filho Cam.
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se expôs nu. O próprio ato de se expor é condenado publicamente (2Sm 6.16) e incompatível com
a presença viva de Deus (Êx 20.26; cf. Dt 23.12-14).

9.27 e habite ele nas tendas. A genealogia
iniciada em 5.32 é agora completada de acordo
com o modelo do capítulo 5.

9.22 vendo a nudez de seu pai. Fitar a nudez de
outro, seja por lascívia, seja por escárnio, é algo moralmente errôneo. Ver notas em 2.25; 3.7. O ato de Cam
mirar o pai com escárnio, a quem deveria reverenciar,
é particular repreensível (Êx 21.15,17; Dt 21.18-21; Mc 7.10).

10.1-11.9 O “relato” ou as “gerações” da família de
Noé (2.4, nota) consistem na Tábua das Nações (cap.
10) e na narrativa da Torre de Babel (11.1-9). Cronologicamente, o relatório do incidente da Torre de Babel
envolve um retrospecto, pois a Tábua das Nações
pressupõe a confusão de línguas (10.5, 17, 20, 31). Duas
perspectivas diferentes, embora complementares,
estão presentes nesse relato da Tábua das Nações
e representam as nações como um só sangue, multiplicando-se sob a bênção de Deus (9.1); a narrativa
da Torre de Babel, por sua vez, apresenta as nações
como confusas, em razão do juízo de Deus (11.1-9).

fê-lo saber. Constitui um grave erro publicar o
pecado de outro (Pv 10.12b; 17.9), quanto mais o de
um pai. A história condena mais a falta de respeito
de alguém para com os pais.
9.25 Canaã. Visto que as maldições e bênçãos sobre os três filhos têm em vista seus descendentes,
não causa estranheza que a maldição esteja sobre
seu filho, e não sobre o próprio Cam (vv. 18,22),
especialmente quando Deus já havia abençoado
Cam (9.1). Como Cam, o filho mais jovem de Noé,
cometeu injúria contra seu pai, a maldição recairá
sobre o filho mais jovem de Cam (v. 24), o qual partilha de sua decadência moral (Lv 18.3; Dt 9.1-5). Os
descendentes de Cam incluem, além dos cananeus,
os nomes dos mais temíveis inimigos de Israel: Egito, Filístia, Assíria e Babilônia (10.6-13).
servo dos servos. Profeticamente, Noé alude à
sujeição vindoura da progênie de Canaã pela progênie
de Sem (p. ex., Israel) e Jafé (os “povos das ilhas”, 10.2-5).
9.26 Bendito... o Deus de Sem. Com essa bênção doxológica, Noé reconhece Deus como o autor
da vida. Agora, a linhagem da promessa messiânica
é confinada à progênie de Sem (cf. 3.15; 4.26 e notas),
e se confinará ainda mais em Gênesis à linhagem
de Abraão (12.1-3), por meio de Isaque (21.8-12), Jacó
(25.23; 27.28,29) e Judá (49.10). Com a vinda do Messias e o novo pacto, a promessa pactual se estende a
todos os que creem (At 10.34, 35; Gl 3.29).

10.1-32 O triplo arranjo da Tábua das Nações (vv.
2-5,6-20,21) reflete a tríplice divisão da humanidade. São apresentadas setenta nações (representando um número grande e completo, cf. Jz 8.30;
2Rs 10.1): quatorze de Jafé, trinta de Cam e vinte e
seis de Sem. Os jafitas migraram para oeste; os camitas, para o sul pelo sudoeste; e os semitas, para
o sul pelo sudeste. É bem provável que o processo
de migração tenha ocorrido por um longo período.
Alguns nomes são pessoais (p. ex., Jafé, Ninrode);
outros são nomes de lugares (p. ex., Sidom, Sheba)
ou nomes de povos (p. ex., Ludim, Caftorim). Alguns
pertencem a mais de uma família, por causa dos
antigos casamentos entre várias famílias e povos.
10.1 Estas são as gerações. Ver nota em 2.4.
10.2 Gomer. Os sumerianos, um povo nômade ao
norte do Mar Negro. Mais tarde, migraram para a
Ásia Menor. Ver Ezequiel 38.6.
Magogue. Ver Ezequiel 38.2; 39.6; sua identidade
é matéria de disputa.
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Efésios
título e autor
O título do livro procede da saudação (1.1). O autor é Paulo, como evidenciado pela própria carta
(1.1; 3.1). Temas e linguagem usuais nas cartas
anteriores de Paulo aparecem com frequência em
Efésios, e as semelhanças vocabulares com Colossenses são especialmente impressionantes. No
entanto, alguns eruditos modernos têm desafiado
a opinião tradicional sobre a autoria e os destinatários dessa carta.

A linguagem e o estilo de Efésios diferem em alguns
aspectos das outras cartas de Paulo. Mas são tão semelhantes aos de Paulo que, se a carta não tivesse o
nome dele, seria difícil imaginar a Igreja creditando-a a alguém mais. Além disso, parece improvável
que um aluno de Paulo estivesse tão disposto a imitar seu mestre a ponto de transcrever versículos de
Colossenses, palavra por palavra, e, ao mesmo tempo, ser tão ousado a ponto de se mover dramaticamente da teologia de Paulo sobre o Cristo exaltado
e reinante para a teologia de uma Igreja universal.

Na era moderna, a autoria paulina de Efésios tem
sido questionada. Alguns eruditos dizem que Efésios
parece ser dependente de Colossenses. Embora a
carta pareça um escrito de Paulo, suas frases tendem
a edificar e se ampliar mais do que em suas cartas
anteriores. A carta impressiona alguns como menos
doutrinária e mais meditativa. Ideias que estão apenas implícitas nas cartas anteriores de Paulo (como,
por exemplo, de que, além das igrejas locais, há uma
igreja universal) tornam-se explícitas aqui. O autor
descreve o “ouvir” sobre a fé de seus leitores, em vez
de afirmar que havia testemunhado sua evidência
em pessoa, embora Paulo tenha ministrado por vários anos em Éfeso (cf. Gl 4.13, 14; Cl 1.9; 2.1). Essas
considerações levam muitos a dizer que Efésios foi
escrita por um dos alunos de Paulo que estava tentando desenvolver algumas de suas ideias, em especial aquelas expressas em Colossenses.

As semelhanças vocabulares com Colossenses são
mais facilmente explicadas quando admitimos
que Paulo escreveu Efésios logo depois de terminar
Colossenses. A devoção de Paulo e o tom piedoso
atingem seu ápice quando ele contempla a importância eterna e universal da Igreja de Cristo. Dessa
maneira, ele prossegue em suas reflexões sobre o
assunto que domina sua correspondência com os
Colossenses — a importância eterna e universal de
Cristo. Como alguns manuscritos antigos não contêm as palavras “em Éfeso” em 1.1 (ver Data e Circunstâncias em seguida), alguns têm proposto que
essa epístola era uma carta circular dirigida não somente a Éfeso, mas também a outras igrejas na Ásia
(cf. 1Pe 1.1; Ap 1.4, 11). Essa audiência mais ampla
poderia explicar não somente a menção de Paulo
quanto a ouvir da “fé” de seus leitores, mas também
o fato de que seu tom é mais meditativo e menos
direcionado a crises locais específicas.
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d ata e c i r c u n s tâ nc i a s
A identidade da audiência original da carta também tem sido questionada. Essa carta pode ter
tido uma audiência mais ampla do que somente
a igreja em Éfeso. Alguns dos manuscritos gregos
não incluem “em Éfeso” no destinatário da carta
(1.1), dizendo, em vez disso: “Aos santos que são
também fiéis em Cristo Jesus”. Vários escritores
cristãos mais antigos pareciam desconhecer um
destinatário específico de Efésios. A carta não contém as referências pessoais e as saudações que Paulo quase sempre inclui em suas correspondências,
e existem outros detalhes sobre os quais Paulo
escreve que parecem conflitar com o que sabemos
a respeito de seu ministério em Éfeso (ver, por
exemplo, 3.1-13).
Ao mesmo tempo, nenhum manuscrito menciona qualquer outra cidade como o destinatário da
epístola. Muitos eruditos acreditam que Efésios
foi escrita como uma carta geral para certo número de igrejas na região, o que estaria em harmonia com o conteúdo extensivo da carta como
um todo. É possível que Paulo tenha enviado
a carta originalmente para Éfeso, mas, como a
carta foi remetida de uma igreja para outra, o
destinatário foi omitido porque o conteúdo tinha pouco a ver com Éfeso em particular. Ou
talvez a carta tenha sido escrita originalmente
de duas formas: uma para os efésios, contendo
“em Éfeso”, e outra para circulação geral, sem
essa especificação.
Questões a respeito de para quem Paulo escreveu
a carta também levaram a controvérsias a respeito
de quando ele escreveu a carta. O aprisionamento
mencionado em 3.1 é o mesmo referido em Colossenses 4.3, 10, 18 e talvez seja a detenção de Paulo,
por dois anos, em sua casa em Roma (60-62 d.C.),
relatada em Atos 28.
Éfeso era a capital da província romana da Ásia,
na costa oeste da Ásia Menor (Turquia moderna).
Estava entre as metades ocidental e oriental do
Império Romano e entre as cinco cidades mais
importantes do Império no século I. Durante a
longa permanência incomum de Paulo em Éfeso,
o lugar tornou-se o centro de evangelização da
parte ocidental da Ásia Menor (At 19.10). Os laços
afetivos de Paulo com essa igreja são evidentes
em seu discurso de despedida endereçado a seus
líderes (At 20.16-38).
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O monumento cívico mais importante de Éfeso, o
templo da deusa Diana, era uma das sete maravilhas do mundo antigo. A cidade é descrita numa
inscrição como a “alimentadora” da deusa; e a
deusa, por sua vez, fez de Éfeso a “mais gloriosa”
das cidades da Ásia. Pessoas da região teriam apreciado a ironia das palavras de Paulo sobre Cristo
como aquele que alimenta seu próprio corpo, a
Igreja (5.29). Teriam apreciado o ponto de contraste quando Paulo descreve a Igreja de Cristo como
uma noiva gloriosa e imaculada (5.27). Também
foi em Éfeso que a pregação de Paulo a respeito
de Cristo entrou em conflito dramático com um
negócio importante que dependia de adoração
pagã (At 19.23-41) e que o evangelho inspirou um
grande abandono das coisas ocultas (At 19.17-20).
O chamado de Paulo para expor as obras das trevas
(5.8-14) e preparar os crentes para guerrear contra
“as forças espirituais do mal, nas regiões celestes”
(6.12; cf. 1.20, 21; 3.10), teria impressionado os leitores originais com uma força especial.

gênero
Por causa de seu estilo, alguns têm sugerido que o
livro de Efésios deveria ser classificado como um
sermão escrito ou um ensaio teológico. O livro,
porém, segue, em geral, as convenções epistolares
típicas (ver Introdução às Epístolas). Contém uma
abertura (1.1, 20), um corpo (1.3-6.20) e uma conclusão (6.21-24) epistolar padrão. Deve, portanto,
ser classificado como uma epístola. Como faz em
todas as suas outras epístolas, Paulo adapta as convenções típicas a seus propósitos em sua carta aos
efésios. Por exemplo, em vez de se mover imediatamente da saudação de abertura para as ações de
graças e oração, como faz em outras cartas, Paulo
introduz em Efésios uma extensa rapsódia (1.314) logo depois da saudação e antes das ações de
graças. Isso resultou em alguma discordância concernente a se o corpo da carta começa em 1.3 ou
em 2.1. Entretanto, como 1.3-3.21 é uma unidade
coerente, é preferível identificar o começo do corpo da carta em 1.3.

características literárias
A característica mais notável desse livro é como
reflete uma abordagem profunda e completa de
Paulo quanto ao pensamento sobre a vida cristã. Os capítulos 1-3 anunciam os “indicativos”,
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as gloriosas afirmações de fatos que fundamentam o cristianismo. Aqui, Paulo expõe as riquezas que são nossas em Cristo Jesus, por meio de
sua obra de redenção. Em seguida, os capítulos
oferecem os “imperativos”, os mandamentos
concernentes a como devemos viver à luz de
nosso chamado e das riquezas que já são nossas
em Cristo.
Outra característica estrutural importante dessa carta é a repetição do verbo “andar”. Antes, os
crentes andavam em delitos e pecados (2.2), mas
foram “criados” em “Cristo Jesus para boas obras,
as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas” (2.10). Os capítulos 4-6, a seção de
aplicação da epístola, estão estruturados em torno
do “andar” ou da maneira de pensar e viver do cristão. Paulo começa essa seção instando-nos a andar
“de modo digno da vocação” a que fomos chamados (4.1). Depois, ele nos chama a não mais andar
“como também andam os gentios, na vaidade dos
seus próprios pensamentos” (4.17). Devemos ser
imitadores de Deus, como filhos amados, e andar
“em amor” (5.1, 2a). Devemos andar “como filhos
da luz” (5.8) e cuidar diligentemente do modo
como andamos, “não como néscios, e sim como
sábios” (5.17). Paulo emprega “andar” como uma
metáfora do padrão de conduta do crente, com
base nos precedentes do Antigo Testamento (por
exemplo, Dt 5.33; 10.12; Sl 1.1; 119.1).
Embora a carta não cite com frequência o Antigo Testamento de maneira formal (ver Ef 4.8),
alude ao Antigo Testamento e o envolve de outras maneiras. Termos como “redenção”, “perdão”, “adoção” e “herança” refletem bênçãos
específicas da aliança mencionada no Antigo
Testamento (1.5, 6, 11). Paulo invoca realidades
familiares da antiga aliança, como “circuncisão”, “a comunidade de Israel”, “as alianças da
promessa” e “edifício” (“templo”), a fim de ajudar os crentes a entender a natureza e a identidade do povo de Deus da nova aliança (2.11,
12, 21). Além disso, a expressão “capacete da
salvação” reflete diretamente a terminologia
do Antigo Testamento (6.17; cf. Is 59.17). Outras
peças da “armadura de Deus” referem-se aos instrumentos de guerra usados pelo Senhor, por
seu Messias ou por seus mensageiros no Antigo Testamento (Sl 144.1-2; Is 11.5; 49.2; 52.7). O
modo como Paulo incorporou temas do Antigo
Testamento é uma parte importante na habilidade literária dessa epístola.
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características e
t e m a s p r i nc i pa i s
Uma das palavras-chave na carta é “mistério”, que
aparece seis vezes (1.9; 3.3, 4, 9; 5.32; 6.19). A primeira afirmação é a mais importante: Paulo nos
diz que Deus está revelando agora “o mistério da
sua vontade”, que é a convergência de todas as coisas, do céu e da terra, em Cristo. A grande evidência de que essa redenção cósmica está acontecendo
é a Igreja, o corpo de Cristo, a nova humanidade
(1.23; 2.15). Na Igreja, Deus está unindo judeus e
gentios, reconciliando-os e destruindo a “parede
de separação” entre eles por meio da cruz (2.14).
Esse “mistério de Cristo” esteve oculto nos tempos
passados (ou seja, antes da vinda de Cristo), mas
agora está sendo visto claramente: “Os gentios são
coerdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do
evangelho” (3.6).
Isso significa que a Igreja é central no propósito de
Deus no mundo, porque é um sinal da reconciliação final de todas as coisas em Cristo. A Igreja é a
possessão preciosa de Deus, uma colônia na qual o
Senhor da história começou a formar a humanidade renovada à sua própria imagem (1.10-14; 2.1122; 3.6, 9-11; 4.1-6.9). A Igreja é uma comunidade
em que o poder de Deus para reconciliar as pessoas com ele mesmo é experimentado e compartilhado em relacionamentos transformados (2.1-10;
4.1-16; 4.32-5.2; 5.22-6.9). É um novo templo, um
edifício de pessoas, fundamentado na revelação
segura do que Deus tem feito na história (2.19-22;
3.17-19). A Igreja é um organismo em que poder
e autoridade são exercidos segundo o padrão de
Cristo (1.2; 5.25-27), e sua gestão é um meio de servir a Cristo (4.11-16; 5.22-6.9). A Igreja é um posto
avançado num mundo de trevas (5.3-17), esperando o dia da redenção final. Acima de tudo, a Igreja
é a esposa que está se preparando para a chegada
de seu amado e esposo (5.22-32).

teologia de efésios
Efésios é um resumo do evangelho de Paulo. No
capítulo 1, Paulo reflete acerca da realização de
nossa salvação pelo Deus trino: Deus, o Pai, escolhe seu povo antes da fundação do mundo (1.36); Deus, o Filho, realiza a redenção por seu povo
(1.7-10); e Deus, o Espírito Santo, aplica a redenção
a nós e nos dá a certeza de que a herança é nossa
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(1.11-14). Em toda a epístola, Paulo reflete sobre a
salvação em termos pessoais e individuais (2.1-10),
em termos coletivos (2.11-22), em termos cósmicos (1.9-10; 6.10-20) e em termos históricos (3.16). A redenção é tanto individual como cósmica
e, por isso, tem profunda implicação na maneira
como o povo de Deus entende a si mesmo e vive
coletivamente (4.1-5.21). Em particular, Paulo usa
os pronomes plurais “nós” e “vós” (1.12, 13; 2.1-3,
11-22) para enfatizar a destruição feita por Deus da
parede de separação entre Israel (seu antigo povo
da aliança) e os gentios, por meio da morte sacrificial de Cristo, pela qual ambos foram unidos e
receberam acesso a Deus, o Pai, através do Espírito
(2.14, 16-18). Em resumo, essa carta nos faz entender quão abrangente e extensivo é o evangelho.
O evangelho também transforma a maneira como
nos conduzimos no casamento, na criação de filhos e no trabalho (5.22-6.9). Paulo prefacia esses
mandamentos concernentes a nossos papéis e relacionamentos com dois pontos significativos: (1)
devemos andar em amor, como Cristo amou e se
entregou por nós em sua morte expiatória e em
sua obediência ativa (5.1); (2) devemos submeter-nos uns aos outros motivados pela reverência a
Cristo (5.21). Amor e submissão servem de alicerce para nossos papéis como cônjuges, pais, filhos,
empregadores e empregados. Devemos também
nos guardar do moralismo ao lembrarmos a cruz e
nossa redenção como os meios que nos capacitam
a viver do modo para o qual Paulo nos chama em
5.22-6.9.

efésios na história
mais ampla da bíblia
Em 1.9-10, Paulo nos diz que o propósito de Deus
— estabelecido “em Cristo” — é um plano “de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude
dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como
as da terra”. Toda a história, incluindo aquela registrada em todo o Antigo Testamento (4.8, citando Sl 68.18), move-se em direção a esse alvo e a
esse destino — a convergência de todas as coisas
ao domínio soberano do Cristo crucificado e exaltado (1.19-22). O reino mediador de Cristo é mais
visível na Igreja (1.22; 4.7-14), por meio de quem “a
multiforme sabedoria de Deus” torna-se “conhecida, agora, dos principados e potestades nos lugares
celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus” (3.10-11).
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Ainda assim, na nova aliança, “o mistério de
Cristo” tornou-se conhecido pelo Espírito e pelos
“apóstolos e profetas” de Cristo (3.5). Esse mistério,
cujo cumprimento ainda não era visível na época
do Antigo Testamento, era que judeus e gentios seriam membros do povo de Deus, em termos iguais
e sem distinção (3.6; cf. 2.14-15). (Embora “oculta”
no sentido de “não exibida na história”, a inclusão dos gentios pela fé em um Messias vindouro
também era predita no Antigo Testamento, como
Paulo argumenta em outras passagens; cf. Rm 3.21,
22; 4.1-17; 15.8-12; Gl 3.5-14.) O reino universal de
Cristo está agora manifestando-se particularmente em sua Igreja, formada de todas as pessoas e nações que estão ao lado de outras pessoas espiritualmente iguais em Jesus Cristo.

cristo em efésios
Essa epístola nos ajuda a entender a doutrina bíblica crucial da união com Cristo. A importância
dessa doutrina é evidente nos versículos iniciais
do livro. É “em Cristo” que o Pai nos “tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões
celestiais” e em quem “nos escolheu... antes da
fundação do mundo” e “nos predestinou para ele,
para a adoção de filhos” (1.4, 5). É “no Amado” que
somos abençoados pela “riqueza” da graça do Pai,
e em Cristo temos a “redenção, pelo seu sangue, a
remissão dos pecados” (1.6, 7). Em Cristo, “fomos
também feitos herança” (1.11), e nele fomos “selados com o Santo Espírito da promessa” (1.13).
Além disso, por estarmos unidos a Jesus Cristo
em sua morte e ressurreição, fomos salvos pela
graça de Deus (Ef 2.1-10). Em Cristo, toda a Igreja
está sendo edificada “para habitação de Deus no
Espírito” (2.22), sendo também a noiva de Cristo
(5.25-33). Estamos unidos a Cristo, como o corpo
à cabeça, e crescemos para a maturidade (4.15, 16).
Na carta, Paulo enfatiza especialmente Cristo
como ressuscitado dos mortos e nossa união com
ele em sua ressurreição. O próprio Espírito Santo,
que ressuscitou Jesus dos mortos, vivificou-nos
juntamente com Cristo (2.5), habita presentemente em nós (3.16, 17) e está operando em nós
“segundo a eficácia da força do seu poder, o qual
exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os
mortos” (1.19, 20a). A ênfase de Paulo é clara: em
Cristo e por meio do Espírito do Cristo ressurreto,
os crentes dispõem de todos os recursos necessários para andar com Deus nessa época.
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h i s tó r i a d e i n t e r p r e ta ç ã o
O ensino de Paulo sobre a escravidão (6.5-9) tem
sido ocasião tanto de discussão como de controvérsia, especialmente nos últimos dois séculos.
Quanto a uma discussão adicional sobre o assunto, ver Introdução a Filemom: História de
Interpretação. Efésios 1.3-14 tem desempenhado papel crucial e permanente no entendimento do evangelho por parte da tradição reforma-
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da. Essa passagem é uma afirmação concisa e,
ao mesmo tempo, abrangente do evangelho
que expressa a abordagem distintivamente reformada das doutrinas da graça. Além disso,
Efésios 2.8-10 é uma das mais concisas e completas apresentações da doutrina da justificação
somente pela graça, somente pela fé, que pode
ser encontrada em toda a Escritura. Com frequência, Efésios 6.10-20 tem sido enfatizado em
discussões de guerra espiritual.

10/5/18 2:50 PM

Efésios

20 92

esboço de efésios
I. SAUDAÇÃO (1.1, 2)
II. LOUVOR A DEUS PELAS BÊNÇÃOS EM CRISTO
(1.3-14)
A. Eleitos pelo Pai (1.3-6)
B. Redimidos pelo Filho (1.7-10)
C. Selados pelo Espírito (1.11-14)

III. ORAÇÃO EM FAVOR DA IGREJA (1.15-23)
IV. NOSSA POSIÇÃO EM CRISTO (2.1-3.13)
A. Reconciliados com Deus e sentados com
Cristo (2.1-10)
B. Reconciliados com o povo de Deus e
crescendo no edifício de Deus (2.11-20)
C. Recebedores e reveladores do mistério de
Deus (3.1-13)

V. ORAÇÃO EM FAVOR DA IGREJA E DOXOLOGIA
(3.14-21)

VI. NOSSO ANDAR EM CRISTO: EM DIREÇÃO À
UNIDADE E À PUREZA (4.1-6.9)
A. Unidade e diversidade (4.1-16)
B. Uma nova mentalidade (4.17-24)
C. Um novo andar: em unidade, amor, pureza,
luz e sabedoria (4.25-5.17)
D. O enchimento do Espírito (5.18-6.9)
1. Em adoração e submissão mútua (5.18-21)
2. Submissão mútua em relacionamentos
específicos (5.22-6.9)
a. Maridos e mulheres (5.22-33)
b. Pais e filhos (6.1-4)
c. Senhores e escravos (6.5-9)

VII. NOSSA ATITUDE CONTRA AS FORÇAS ESPIRITUAIS
DAS TREVAS (6.10-20)
A. Chamado à luta contra nosso verdadeiro
inimigo (6.10-20)
B. Nossa armadura, arsenal e estratégia
(6.13-20)

VII. SAUDAÇÕES FINAIS (6.21-24)
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PREFÁCIO E SAUDAÇÃO

1

Paulo, aapóstolo de Cristo Jesus b por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e
c
fiéis em Cristo Jesus, 2 dgraça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor
Jesus Cristo.

AS BÊNÇÃOS DE DEUS EM CRISTO, AUTOR DA NOSSA REDENÇÃO

Bendito fo Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda
sorte de bênção espiritual g nas regiões celestiais em Cristo, 4 hassim como inos escolheu,
nele, jantes da fundação do mundo, para sermos ksantos e irrepreensíveis perante ele; e em
amor 5 lnos predestinou para ele, para a madoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, nsegundo
o beneplácito de sua vontade, 6 o para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu
gratuitamente pno Amado, 7 q no qual temos a rredenção, spelo seu sangue, ta remissão dos
pecados, usegundo a riqueza da sua graça, 8 que Deus derramou abundantemente sobre nós
em toda a sabedoria e prudência, 9 vdesvendando-nos o mistério da sua vontade, n segundo
o seu beneplácito que wpropusera em Cristo, 10 de fazer xconvergir nele, na dispensação da
y
plenitude dos tempos, xtodas as coisas, tanto as do céu como as da terra; 11 nele, digo, no qual
fomos também feitos zherança, a predestinados bsegundo o propósito daquele que faz todas
3e

[cap. 3.15; Fp 2.9, 10]; y ver Mc 1.15

11 z Dt 4.20; 32.9; ver v. 14 a v. 5 b cap. 3.11; [Ap 4.11]; ver Rm 8.28

1.1 apóstolo de Cristo Jesus. Um delegado
autorizado, comissionado e enviado pelo ressurreto Senhor Jesus, com autoridade para receber e
declarar sua revelação especial. Ver nota em 2Coríntios 1.1.
em Éfeso. Alguns manuscritos antigos não têm
essas palavras, sugerindo que a presente epístola
era uma carta circular para ser lida pelas igrejas em
várias cidades da província da Ásia, além de Éfeso
(cf. Cl 4.16; Ap 1.4, 11).
1.3-14 A passagem, que é uma longa sentença em
grego, é uma expansão sobre o louvor do propósito
de Deus em Romanos 8.28-30. Louvor é dirigido
ao Pai, que elege (vv. 4-6), ao Filho, que redime
(vv. 7-12), e ao Espírito, que sela (vv. 13, 14). Paulo
reflete sobre a eleição do crente desde a eternidade, o perdão deles no presente e a herança deles
no futuro. Observe a repetição da expressão “em
Cristo” ou “nele”, referindo-se à união íntima que
Deus estabeleceu entre Cristo e seu povo.
1.3 nas regiões celestiais. Duas das outras cinco
vezes em que essa expressão aparece em Efésios têm
influência em seu significado aqui. Cristo ressuscitou
dos mortos e sentou-se à direita do Pai, “nos lugares
celestiais”, de onde governa “todas as coisas” (v. 22).
Além disso, os crentes também foram ressuscitados
e sentados com Cristo “nos lugares celestiais” (2.6).
A vitória de Cristo sobre a morte ganhou uma série
de benefícios para o crente (“toda sorte de bênção
espiritual”), pelos quais Paulo louva o Pai.
1.4 nos escolheu, nele. Ver nota teológica “Predestinação e Reprovação”. Paulo se regozija no fato
de que Deus escolhe pessoas para se relacionar
com ele (Rm 8.29-33; 9.6-26; 11.5, 7, 28; 16.13; Cl 3.12;
1Ts 1.4; 2Ts 2.13; Tt 1.1). Alguns sugerem que “nele”
significa que Deus previu aqueles que teriam fé em
Cristo e, com base nisso, os escolheu. Essa sugestão
acrescenta um pensamento que não está no texto; além disso, Paulo ensina, em outra passagem,
que o próprio estar “em Cristo” é algo para o qual
alguém é escolhido (1Co 1.26-31). Paulo diz explicitamente que o único fundamento do amor predes-
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tinador de Deus é seu próprio beneplácito (vv. 5,
10; cf. Dt 7.7, 8), e não alguma coisa que os eleitos
fizeram ou farão (Rm 9.11, 16). “Nele” significa que
a escolha de Deus sempre teve em vista um povo
caído em união com seu Redentor (2Tm 1.9). Cf. 1
Pedro 1.18-21; Apocalipse 13.8.
santos e irrepreensíveis. Cf. 5.27; Colossenses
1.22. Deus tenciona levar seus eleitos da morte
espiritual no pecado (2.1-5) para o perdão dos
pecados em Cristo (1.7) e, por fim, à eliminação de
todo pecado na experiência deles (Rm 8.29, 20).
Portanto, é falso dizer que a eleição leva a um viver
leviano e pecaminoso (cf. 2.10; 4.1-3, 17-24; 5.25-27).
em amor. Se “em amor” pertence à expressão
anterior, ajuda a explicar as naturezas da santidade e da irrepreensibilidade às quais os crentes são
chamados; isso é coerente com o uso da expressão
em outras passagens (3.17; 4.2, 15, 16; 5.2). Se pertence ao v. 5, a frase explica a predestinação não
simplesmente como uma questão de decisão de
Deus, mas também como um ato de seu amor (Os
11.1). Esse entendimento talvez seja o melhor, sendo
também coerente com 2.4, 5.
1.5 adoção Ver Romanos 8.14-17, 29; Gálatas 3.26, 27.
1.6 O pensamento do amor todo-poderoso de
Deus leva a um extraordinário transbordamento
de louvor (vv. 12, 14) a ele, que tem não somente
o poder, mas também a vontade de vencer todos
os obstáculos contra o ato de levar pessoas espiritualmente mortas a um relacionamento vivo com
ele (desenvolvido em 2.1-10).
graça... nos concedeu gratuitamente no
Amado. “Amado” é singular. Isso lembra a linguagem de Colossenses 1.13, mas também apresenta o
Redentor como sendo ele mesmo objeto do amor de
Deus (1Pe 1.18-21; Ap 13.8), podendo ecoar as palavras
do Pai no batismo e na transfiguração de Jesus (Mt
3.17; 17.5). A linguagem de graça prevalece nos vv. 6-8.
1.7 Ver notas em Colossenses 1.14; 2.13.
redenção. Isso significa livramento pelo pagamento de preço ou resgate. Aqui, está em vista o li-

vramento da culpa do pecado por meio do sangue
de Cristo derramado na cruz. Quanto à redenção
futura, ver v. 11.
1.9 mistério. Para o apóstolo, “mistério” não é
um enigma impenetrável para a mente humana finita, mas uma verdade prévia e parcialmente oculta que agora é plenamente revelada por meio da
vinda de Cristo. Ver 3.3, 5-6, 10 e notas; Colossenses
1.27; Romanos 16.25-27. O uso do termo “mistério”
nos escritos de Paulo sempre tem a ver, de alguma
maneira, com as profecias do Antigo Testamento,
cuja maior parte começou a se cumprir na época da
Igreja (cf. 3.3, 4, 9; 5.32).
1.10 da plenitude dos tempos. Isso não se
refere apenas ao futuro. Cristo já veio para trazer
redenção e adoção (cf. Gl 4.4-5, em que a expressão
“plenitude do tempo” refere-se aos últimos dias,
os quais começaram com o nascimento e a obra
redentora de Cristo).
O fato de que todas as coisas devem “convergir”
em Cristo refere-se ao seu papel de mordomo e
administrador na economia de Deus (traduzida
por “dispensação”). Essa palavra se refere, em outros textos do mundo grego, ao administrador de
uma família; é também usada dessa maneira em
Lucas 12.42-44. A ideia parece ser a de que a família do cosmos se fragmentou e está desarranjada
porque os administradores da casa permitiram
que isso acontecesse (Adão e sua descendência).
Cristo é um administrador fiel da família que veio
colocar em ordem a casa fragmentada, especialmente os relacionamentos rompidos na família.
1.11-14 Paulo adianta o que dirá em 3.6 sobre os
judeus e os gentios como “coerdeiros” da promessa em Cristo. Judeus crentes dos dias de Paulo,
“nós, os que de antemão esperamos em Cristo” (v.
12), tornaram-se herdeiros pela vontade de Deus.
Gentios que receberam a mesma promessa feita
a Israel — o dom do Espírito Santo — tornaram-se, igualmente, herdeiros, para o louvor da glória
de Deus.
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as coisas conforme o cconselho da sua vontade, 12 a fim de sermos dpara louvor da sua glória,
nós, os que de antemão esperamos em Cristo; 13 em quem também vós, depois que ouvistes ea
palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, f fostes selados
com o g Santo Espírito da promessa; 14 o qual é ho penhor da nossa i herança, até ao jresgate da
sua kpropriedade, lem louvor da sua glória.
PAULO ORA PELOS CRENTES

Por isso, também eu, m tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para
com todos os santos, 16 n não cesso de dar graças por vós, fazendo o menção de vós nas minhas
orações, 17 para que po Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, q vos conceda espírito
de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, 18 r iluminados os olhos do vosso
coração, para saberdes qual é sa esperança do seu chamamento, qual t a riqueza da glória da
sua herança nos santos 19 e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos,
u
segundo a eficácia da v força do seu poder; 20 o qual exerceu ele em Cristo, w ressuscitando-o
dentre os mortos e fazendo-o x sentar à sua direita y nos lugares celestiais, 21 z acima de a todo
principado, e potestade, e poder, e domínio, e de b todo nome que se possa referir não só no
c
presente século, mas também no vindouro. 22 E d pôs todas as coisas debaixo dos pés e, para
15

20 y ver v. 3

21 z cap. 4.10; Cl 2.10; ver Jo 3.31 a 1Co 15.24 b cap. 3.15; Fp 2.9; [Hb 1.4] c [Mt 12.32] 22 d Citado de Sl 8.6; ver 1Co 15.27]

1.11 todas as coisas... sua vontade. Uma
afirmação abrangente sobre a ampla dimensão
da vontade de Deus e de seu soberano poder para
decretar todo o seu propósito e todo o seu plano.
Os crentes foram “predestinados” para receber
uma “herança”.
1.13 selados. Como uma impressão indelével
feita pelo sinete de um rei, o Espírito Santo é uma
marca interior da posse de Deus em seu povo. Ver
nota teológica “Salvação”.
o Santo Espírito da promessa. Como Jesus
diz em Lucas 24.49, o Espírito Santo é a promessa
do Pai. De modo admirável, essa promessa é estendida a todos aqueles que creem em Cristo, tanto
gentios como judeus (Ez 36.26, 27. Jl 2.28; Jo 14-16; At
1.4, 5; 2.33, 38, 39; Gl 3.14; 4.6).
1.14 penhor. O Espírito Santo é não somente o
cumprimento da promessa de Deus de habitar em
seu povo, como também a garantia de que ele os
levará à sua herança final. Como uma entrada ou
primeira parcela da redenção final deles (2Co 1.22;
5.5), o Espírito é uma prelibação da glória da era
vindoura (Rm 8.18-23). Trata-se de um ótimo exemplo de que os últimos dias já começaram (a herança do tempo final, na nova Criação), mas ainda não
estão consumados.
propriedade. O uso que Paulo faz dessa palavra aqui pode ser interpretado de duas maneiras:
(1) o termo “propriedade” refere-se ao nosso
recebimento da herança completa, da qual o Espírito Santo é penhor. O Antigo Testamento fala
do Senhor como a herança de seu povo (Sl 16.5,
6; Nm 18.20); (2) O povo de Deus é sua “herança”,
que ele redimirá final e completamente em nossa ressurreição (Rm 8.23). O Antigo Testamento
ensina que Deus escolheu um povo como sua
herança (Dt 32.9; Sl 33.12) e o comprou da escravidão para se tornar sua propriedade querida (Êx
19.5; Dt 7.5; 14.2; Ml 3.17). Paulo alude a esse tema
no v. 18, mencionando a “glória” da “herança” de
Deus “nos santos”. Por trás do termo “resgate”
nesse versículo, está a palavra grega “redenção”,
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usada no v. 7 no que diz respeito à ação de Deus
em resgatar os crentes. Portanto, o segundo entendimento é o mais provável.
O alvo da obra de selar do Espírito é que seja para o
“louvor da sua glória”. Esse é o ponto principal dos
vv. 3-14, e essa expressão é repetida como alvo e
ponto principal da obra do Pai nos vv. 3-6 (cf. v. 6)
e da obra do Filho nos vv. 7-12 (cf. v. 12). Portanto,
o ponto predominante em todos os vv. 3-14 é que
a obra da Trindade em eleger, redimir e selar é a
glória de Deus. Essa é a razão pela qual as palavras
eleição e predestinação são repetidas (vv. 3, 4), visto que Deus pode receber a glória pela obra de redenção somente se essa obra for totalmente dele.
Se os crentes pudessem contribuir com algo para
sua salvação, então Paulo poderia dizer que eles
recebem uma parte da glória, mas, em vez disso,
ele diz que toda a glória pertence a Deus.
1.15 Por isso... tendo ouvido. Ver Introdução:
Data e Circunstâncias. Paulo havia ministrado em
Éfeso por mais de dois anos, mas o momento de
escrita da carta pode ter sido uns cinco anos depois. A igreja havia crescido consideravelmente
desde então. Também é possível que Paulo se refira a pessoas que viviam nas cidades onde a epístola circulava e cujos amor e fé ele conhecia apenas
por informação (v. 1, nota).
1.17 de sabedoria e de revelação no pleno
conhecimento dele. Ver nota teológica “A Iluminação do Espírito Santo”. Alguns veem Efésios
1.17 como uma alusão a Isaías 11.2. Essa passagem
de Isaías é uma profecia sobre os atributos do Messias vindouro. De acordo com isso, os cristãos têm
esse atributo do Messias porque estão unidos a ele
e identificados com ele (note a repetição de “em
Cristo” ou “nele” em 1.3, 4, 6, 11, 13).
1.18 para saberdes. Ver nota teológica “Conhecimento de Si Mesmo e Conhecimento de Deus”.
a esperança do seu chamamento. Paulo
repete esse tema em 4.4, mostrando que a unidade
dos crentes de diferentes contextos é central para
essa esperança (cf. 4.13).

11 c [At 20.27]
12 d vv. 6, 14;
[Fp 1.11]
13 e 2 Co 6.7; Cl
1.5; 2Tm 2.15; [At
13.26; 15.7] f cap.
4.30 g Ver At 1.4
14 h 2 Co 1.22 i At
20.32; [v. 18]
j Tt 2.14; ver v. 7
k ver 1Pe 2.9
l vv. 6, 12
15 m Cl 1.4; Fm 5;
ver Rm 1.8
16 n Cl 1.9 o Rm
1.9; 2Tm 1.3
17 p ver Rm 15.6
q [Cl 1.9]
18 r [Hb 6.4; 10.32;
Ap 3.17, 18]; ver
At 26.18 s cap. 4.4;
[cap. 2.12] t cap.
3.8, 16; Cl 1.27;
ver v. 7
19 u cap. 3.7; Fp
3.21; Cl 1.29; 2.12
v cap. 6.10; [Dn
4.30]
20 w ver At 2.24
x ver Mc 16.19; At
2.33; 1Pe 3.22

a riqueza da glória da sua herança nos
santos. É admirável que Deus valorize grandemente como sua herança um povo que antes
estava morto em pecados e era objeto de sua ira
(2.1-3), fazendo de sua Igreja o instrumento para
manifestar sua sabedoria multiforme (3.8-10). Esse
resultado procede somente da graça de Deus e redunda em glória apenas para ele.
1.19-23 Esses versículos refinam o ensino do Novo
Testamento sobre a ressurreição e a entronização
de Jesus (Cl 1.18, nota). Também trazem duas contribuições vitais para entendermos a ressurreição
de Jesus e a posição dos crentes. Em primeiro lugar,
o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos
está em operação nos crentes (2.4, 5; 3.16, 17). Em
segundo, Cristo desfruta de sua posição como Cabeça sobre todas as coisas em benefício da Igreja.
Não somente Cristo está na posição mais elevada
do universo, como também está representando
os crentes (2.6; Cl 3.3) e governando o universo
em benefício deles. Os princípios de conduta em
Efésios enfatizam que a autoridade existe por
causa do servir. O uso magnificente do poder e
da autoridade de Jesus no interesse de seu povo
é o modelo dos cristãos (4.1, 2, 7-13; 4.32-5.2, 22-33).
Paulo lembra a seus leitores gentios duas maneiras
específicas pelas quais o poder de Cristo os havia
abençoado. Ele os ressuscitara dos mortos para
a vida (2.1-10) e os tirara da alienação do povo de
Deus para a inclusão nesse povo (2.11-22). Paulo alude a passagens do Antigo Testamento citadas em
outras partes do Novo Testamento, como se cumprindo na entronização celestial de Jesus à direita
de Deus (Sl 110.1; cf. Mc 12.36; 14.62; At 2.34-36; Rm
8.34; Hb 1.13) e na sujeição de todas as coisas a seus
pés (Sl 8.6; cf. 1 Co 15.25-27; Hb 2.8, 9).
1.20 fazendo-o sentar... nos lugares celestiais. Ver nota teológica “A Ascensão de Jesus”.
1.21 acima de todo principado, e potestade. Éfeso e seus arredores eram uma incubadora
de artes e estratégias ocultas para aplacar e manipular os poderes espirituais invisíveis (At 19.11-20).
Paulo declara, de forma ousada, que, na ressurrei-
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1 j Cl 2.13; [Cl 1.21]
k v. 5; [cap. 4.18];
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ser o ecabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, 23 f a qual é o seu corpo, g a plenitude daquele
h
que a tudo enche em itodas as coisas.
DO PECADO PARA A SALVAÇÃO PELA GRAÇA

2

Ele vos deu vida, jestando vós k mortos nos vossos delitos e pecados, 2 l nos quais andastes
outrora, segundo o curso deste mundo, segundo mo príncipe da potestade do ar, do espírito
que agora atua n nos filhos da desobediência; 3 entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as o inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos;
e péramos, por natureza, q filhos da ira, como também os demais. 4 Mas Deus, sendo r rico em misericórdia, s por causa do grande amor com que nos amou, 5 e testando nós mortos em nossos
delitos, u nos deu vida juntamente com Cristo, — v pela graça sois salvos, 6 e, juntamente com
ele, nos ressuscitou, e w nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus; 7 para mostrar,
nos séculos vindouros, a suprema xriqueza da sua graça, em y bondade para conosco, em Cristo
Jesus. 8 Porque zpela graça sois salvos, a mediante a fé; e isto b não vem de vós; c é dom de Deus; 9 d
não de obras, e para que ninguém se glorie. 10 Pois f somos feitura dele, g criados em Cristo Jesus h
para boas obras, i as quais Deus de antemão preparou j para que andássemos nelas.
OS GENTIOS E OS JUDEUS SÃO UNIDOS PELA CRUZ DE CRISTO
11
Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão
por aqueles que se intitulam kcircuncisos, na carne, por mãos humanas, 12 l naquele tempo,

7 x v. 4 y Tt 3.4
8 z v. 5 a 1Pe 1.5;
[Rm 4.16]

8 b [2 Co 3.5] c [Jo 4.10; Hb 6.4]
11 k Rm 2.26, 28; [Cl 2.11, 13]

9 d 2 Tm 1.9; Tt 3.5; ver Rm 3.20, 28 e 1Co 1.29; [Jz 7.2]
12 l 1Co 12.2; [cap. 5.8; Cl 3.7]

ção e na ascensão de Jesus, Deus o exaltou acima
de todas as forças invisíveis e que Jesus exerce domínio supremo em benefício de sua Igreja (cf. 3.10,
nota). Os termos “principado” e “potestade” focalizam, aqui, poderes malignos, como é evidente em
6.12 e em Colossenses 2.10, em comparação com 2.15.
no presente século... no vindouro. Cf. 1 Coríntios 15.24.
2.1-3 O estado natural de todo ser humano é a morte espiritual. Essa condição é universal: tanto gentios
(v. 2) como judeus (v. 3) são, “por natureza, filhos da
ira” (v. 3; quanto à opinião de Paulo sobre “natureza”,
ver Rm 1). Em segundo lugar, em seu estado natural, todas as pessoas estão em rebelião ativa contra
Deus; observe o uso de “andastes” em referência
aos gentios no v. 2 e de “andamos” em referência
aos judeus no v. 3. Em terceiro, elas estão sujeitas ao
governo maligno de Satanás (chamado, no v. 2, de
“príncipe da potestade do ar”; cf. Gl 4.3; Cl 1.13). Em
quarto lugar, são totalmente incapazes de cessar sua
rebelião contra Deus (Jo 3.3). E, por último, estão expostas à ira justa de Deus (v. 3; 5.6; Rm 1.18-20).
2.1 estando vós mortos. Ver nota teológica
“Novo Nascimento”.
2.4 Mas Deus. Paulo pinta esse quadro sombrio
da situação humana para pôr em relevo a graciosa
e misericordiosa resposta de Deus a tal situação.
por causa do grande amor. Deus ama seu
povo por sua própria vontade. Paulo exclui qualquer consideração de mérito, esforço ou capacidade da parte daqueles que chegam à vida (cf. Dt
7.7, 8). A condição desesperadora dos pecadores
sem Cristo, que Paulo descreveu nos vv. 1-3, é o
contexto para entendermos seu ensino sobre a
eleição de Deus em 1.4-6 e sobre o dom divino
da vida aqui nos vv. 4-10. Observe o resumo em
Romanos 8.29-30.

BFR_49_Ef.indd 2095

10 f Dt 32.6, 15; Sl 100.3 g [cap. 3.9; 4.24; Cl 3.10] h cap. 4.24 i [cap. 1.4] j Cl 1.10

2.5, 6 nos deu vida... nos ressuscitou... nos
fez assentar. Estes são eventos históricos na vida
de Cristo: sua ressurreição dos mortos e sua entronização à direita de Deus. Mas Paulo também os aplica
aos crentes. Paulo ensina a união entre Cristo e aqueles que chegam a crer nele (1.3; Cl 3.1-4) de um modo
que o que é dito sobre o Redentor também pode ser
dito sobre os redimidos. O que aconteceu com Jesus
também acontecerá com os crentes um dia (2 Co 4.16):
serão ressuscitados para a glória no retorno de Cristo
(Rm 8.11; 1 Co 15). Quanto ao presente, há uma nova
mentalidade (4.23; 12.1-2), uma nova identidade como
filhos de Deus (Rm 8.14-17) e uma nova capacidade
para que vivam livres do domínio de Satanás (Rm 8.14; 2 Co 5.17). Essas realidades são parte do que significa
o crente estar unido a Jesus Cristo em sua ressurreição.
2.7 O fundamento de nossa salvação é o amor e a
misericórdia de Deus; e seu alvo é a promoção da
graça e da bondade de Deus (3.6, nota).
2.8 sois salvos. A salvação é uma ação completa
que tem efeito presente. Em suas cartas anteriores,
Paulo fala da salvação ou como um evento futuro
(Rm 5.9, 10) ou como um processo presente (1 Co
1.18; 2 Co 2.15). Uma exceção é Romanos 8.24. Aqui,
Paulo coloca a salvação no passado, mas a qualifica
como necessitando de complementação na volta
de Cristo: “Na esperança, fomos salvos”. Como a
salvação abrange, em última análise, várias realidades — incluindo predestinação, regeneração,
justificação, adoção, santificação e glorificação
—, o apóstolo pode falar dela como um evento
passado (predestinação, regeneração, justificação,
adoção), um processo presente (santificação) e
uma realidade futura (glorificação). Não importa
a ênfase que uma passagem tenha, todos os que
experimentam verdadeiramente um dos aspectos
da salvação experimentarão, sem dúvida alguma,
todos eles (Rm 8.28-30). A salvação é uma ação

consumada com um efeito presente, porque é realizada por Deus e será consumada em toda a sua
plenitude. Todos os que têm fé verdadeira, havendo sido justificados, certamente serão glorificados.
e isto não vem de vós; é dom de Deus. Essa
explicação se refere, muito provavelmente, a todo
o complexo de salvação pela graça, por meio da fé,
como um dom de Deus. Outros, porém, entendem
o termo “isto” como se referindo especificamente a
ter “fé”. Em qualquer dos casos, visto que a fé está
incluída em todo o complexo da salvação, deve
ser entendida como um dom de Deus, e não como
uma realização do homem. Os pecadores dependem do gracioso dom de Deus para ter uma resposta de crer em Cristo desde o momento da conversão. Paulo deixa claro aqui o que está implícito
em outras passagens do Novo Testamento sobre a
fonte suprema da fé salvadora (At 13.48; Fp 1.29).
2.9 não de obras. A morte espiritual, o domínio dos desejos corruptos e perversos, bem como
a sujeição à ira divina, que caracterizavam tanto
gentios como judeus sem a amorosa e graciosa iniciativa de Deus em Cristo, mostram que a salvação
é totalmente obra de Deus, recebida somente pela
fé e de maneira alguma dependente das intenções
ou das ações daqueles que Deus salva. A dependência completa do cristão quanto à graça e à
bondade Deus (v. 7) silencia toda jactância humana
(Rm 3.19-27; 1 Co 1.26-31).
2.10 para boas obras. Somente a fé, e não as
obras, pode trazer aceitação com Deus (vv. 8, 9).
Mas as boas obras são a consequência e a evidência vital e indispensável da vida com Deus (Tt 2.14;
3.8, 14; Tg 2.14-26). Deus escolhe seus eleitos para
torná-los filhos e filhas santos (1.4-5). E agora Deus
os está moldando para ser novos portadores de
sua imagem (4.24), criados para o tipo de vida que
se conforma ao caráter de Deus (4.1-6.20). Nossas
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estáveis sem Cristo, m separados da comunidade de Israel e estranhos às n alianças da promessa, o não tendo esperança e sem Deus no mundo. 13 Mas, agora, em Cristo Jesus, vós, que antes
estáveis p longe, fostes aproximados q pelo sangue de Cristo. 14 Porque rele é a nossa paz, so qual
de ambos fez um; e, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade,
15
aboliu, t na sua carne, a lei dos mandamentos na forma de u ordenanças, para que dos dois
criasse, em si mesmo, um v novo homem, fazendo a paz, 16 e w reconciliasse ambos em um só
corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. 17 E, vindo, xevangelizou paz a vós outros que y estáveis longe e paz também aos que estavam z perto; 18 porque,
a
por ele, ambos temos bacesso ao Pai em c um Espírito. 19 Assim, já não sois d estrangeiros e peregrinos, mas econcidadãos dos santos, e sois da f família de Deus, 20 gedificados sobre o funda-

12 m cap. 4.18; Cl
1.21; [Ez 14.5; Gl
2.15; 4.8] n ver
Rm 9.4 o 1Ts 4.13;
ver cap. 1.18
13 p v. 17; At 2.39
q [Cl 1.20]; ver
Rm 3.25
14 r Sl 72.7; Mq 5.5;
Zc 9.10; [Cl 3.15];
ver Lc 2.14 s ver
Gl 3.28
15 t Cl 1.21, 22; [Rm
7.4]; u Cl 2.14, 20
v ver Rm 6.4
16 w Cl 1.20-22;
[1Co 12.13]
17 x Is 57.19 y v. 13
z Dt 4.7; Sl 148.14

18 a [Jo 14.6] b cap. 3.12; [Jo 10.7, 9]; ver Rm 5.2 c cap. 4.4; 1Co 12.13; [Jo 4.23]

19 d v. 12; [Hb 11.13; 13.14] e Fp 3.20; [Hb 12.22, 23] f Ver Gl 6.10 20 g [Jr 12.16]; ver 1Co 3.9

A IGREJA

A

Igreja se refere a todas as pessoas que pertencem ao
Senhor, aquelas que foram compradas pelo sangue de
Cristo. Várias outras figuras e expressões também são
usadas para definir ou descrever a Igreja. A Igreja é chamada o
corpo de Cristo, a família de Deus, o povo de Deus, os eleitos,
a noiva de Cristo, a companhia dos redimidos, a comunhão
dos santos, o novo Israel, entre outros termos.
A palavra do Novo Testamento traduzida por “Igreja”
é ekklesia, que significa “os chamados para fora”. A Igreja
é vista como uma assembleia ou um ajuntamento dos
eleitos, aqueles que Deus chama para fora do mundo, para
longe do pecado e para um estado de graça.
Como a Igreja na terra é sempre o que Agostinho chamou “um corpo misto”, é necessário estabelecer distinção
entre a Igreja visível e a Igreja invisível. Na Igreja visível
(constituída por aqueles que fazem uma profissão de fé,
são batizados e arrolados como membros de uma igreja
institucional), Jesus declarou que o joio cresceria junto do
trigo. Embora a Igreja seja “santa”, nessa época ela sempre
tem uma mistura não santa dentro de si. Nem todos aqueles que honram a Cristo com os lábios o honram com o coração. Visto que somente Deus pode ler o coração humano,
os verdadeiros eleitos são visíveis a ele, mas não a nós. A
Igreja invisível é transparente, mas completamente visível
a Deus. É tarefa dos eleitos tornar visível a Igreja invisível.

boas obras são o fruto da salvação, e não a causa; e
aqueles que não têm boas obras mostram que não
têm a fé salvadora (cf. Rm 6; Tg 2.12-26). Ver também a nota teológica “Antinomianismo”.
para que andássemos nelas. Ver 4.1; 5.2, 8, 15;
observe o contraste irônico em 2.2; 4.17.
2.11 na carne, por mãos humanas. O oposto
dessa circuncisão é a circuncisão espiritual do coração (Dt 10.16; Jr 4.4), aplicada tanto a gentios como
a judeus (Rm 8.28, 29; Fp 3.3; Cl 2.11-13).
2.12 naquele tempo. Contrasta com “mas agora”, no v. 13; ver também 5.8. Em Romanos 9.3-5,
Paulo lista os privilégios dos judeus. Aqui, ele lista
cinco desvantagens dos gentios.
separados... estranhos às alianças da promessa. Eles não eram cidadãos da nação com a
qual Deus tinha um relacionamento de aliança.
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A Igreja é única, santa, católica e apostólica. A Igreja
é uma só. Embora fragmentados em denominações, os
eleitos são unidos por um só Senhor, uma só fé e um só
batismo. A Igreja é santa porque é santificada por Deus e
habitada pelo Espírito Santo. A Igreja é católica (a palavra
católica significa “universal”) porque sua membresia se
estende por toda a terra, incluindo pessoas de todas as
nações. A Igreja é apostólica porque o ensino dos apóstolos contido na Escritura Sagrada é seu fundamento e a
autoridade pela qual é governada.
É dever e privilégio de todo cristão estar unido à
Igreja de Cristo. É nossa solene responsabilidade não
negligenciar as reuniões dos santos em adoração coletiva,
receber alimento espiritual, estar sob a disciplina da Igreja
e ativamente envolvidos como testemunhas na missão
da Igreja.
A Igreja não é uma organização; é um organismo. É
formada de partes vivas. É chamada o corpo de Cristo.
Assim como o corpo humano é organizado para funcionar
em unidade pela cooperação e a dependência de muitas
partes, assim também a Igreja, como um corpo, manifesta
unidade e diversidade. Embora governado por uma única
“cabeça” — Cristo —, o corpo tem muitos membros, cada
um deles dotado e capacitado a contribuir para a obra de
todo o corpo.

Ainda que as relações de Deus com Israel incluíssem a promessa de abençoar as nações (Gn 12.3), os
gentios não tinham consciência dessa esperança.
sem Deus no mundo. Deus tem-se revelado a
toda a humanidade na natureza e na consciência.
Mas essa revelação geral ou natural é insuficiente
para salvar; e, sem o ato de regeneração da parte
do Senhor, todas as pessoas suprimem a verdade
que essa revelação lhes dá (4.17-18; At 17.22-31; Rm
1.18-2.6). Os gentios aos quais Paulo se dirige em
Efésios eram particularmente maus antes de conhecer Cristo, porque não tinham acesso à revelação especial do Senhor dada a Israel, que mostra o
plano de salvação; por isso, eles se voltaram à idolatria. Isso continua sendo verdade: todos aqueles
que são estranhos às alianças da promessa e não
têm acesso à revelação especial (a Bíblia) estão
sem esperança e sem Deus no mundo. Eles não têm
como conhecer o plano de redenção de Deus.

2.13 em Cristo Jesus... pelo sangue de Cristo. Existem duas dimensões para os gentios serem
trazidos para perto de Deus. A primeira é sua experiência da união espiritual com Cristo (vv. 4-10); a
segunda são as bases históricas dessa experiência
na morte sacrificial de Cristo (vv. 14-16; 1.7).
estáveis longe, fostes aproximados. Ver v. 17.
2.14-16 Ver 4.22-24; Colossenses 3.9-12 e notas.
2.14 a parede da separação. Refere-se aos
átrios do templo em Jerusalém. Uma parede separava gentios e judeus; e algumas placas foram colocadas para indicar a exclusão dos gentios dos átrios
interiores, onde os sacrifícios eram realizados. Paulo
interpreta isso como um símbolo da função da lei de
manter Israel separado dos povos pagãos vizinhos.
2.15 aboliu... a lei dos mandamentos. Cristo ofereceu em seu próprio corpo o sacrifício final
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mento dos h apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, i Cristo Jesus, j a pedra angular; 21 k no qual
todo o edifício, bem-ajustado, cresce para lsantuário dedicado ao Senhor, 22 no qual também
m
vós juntamente estais nsendo edificados para habitação de Deus no Espírito.
A VOCAÇÃO DOS GENTIOS E O APOSTOLADO DE PAULO

3

Por esta causa eu, Paulo, sou oo prisioneiro de Cristo Jesus, p por amor de vós, gentios, 2 se é
que tendes ouvido a respeito da qdispensação da rgraça de Deus a mim confiada para vós
outros; 3 pois, ssegundo uma revelação, me foi dado conhecer to mistério, uconforme escrevi
há pouco, resumidamente; 4 pelo que, vquando ledes, podeis compreender o meu discernimento do wmistério de Cristo, 5 o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos
dos homens, como, agora, foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito, 6 a
saber, que os gentios são xcoerdeiros, y membros do mesmo corpo e zcoparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do evangelho; 7 ado qual fui constituído b ministro conforme
o dom da cgraça de Deus a mim concedida dsegundo a força operante do seu poder. 8 A mim,
e
o menor de todos os santos, me foi dada esta graça fde pregar aos gentios o evangelho das
g
insondáveis h riquezas de Cristo 9 e i manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde
os séculos, joculto em Deus, kque criou todas as coisas, 10 para que, pela igreja, a multiforme
l
sabedoria de Deus mse torne conhecida, agora, dos n principados e potestades o nos lugares ce-

9 i ver vv. 2, 3 j Cl 1.26 k Ap 4.11; [cap. 2.10]		

para o qual os sacrifícios do templo meramente
apontavam. As leis cerimoniais do Antigo Testamento que separavam os judeus e os gentios não
são mais apropriadas ao povo de Deus depois de
seu cumprimento em Cristo.
criasse, em si mesmo, um novo homem.
Paulo repete o tema da “Criação” do v. 10, sugerindo, agora, que a antiga divisão entre judeus e gentios foi desfeita na morte reconciliadora de Cristo
na cruz (v. 16). Como o último Adão (1Co 15.45; cf.
Rm 5.12-21), Cristo é o Cabeça de uma nova raça humana, que é distinguida não somente pela unidade
sem precedentes, mas também por suas verdadeiras “justiça e retidão”.
2.17, 18 Isaías profetizou sobre um dia em que a
paz de Deus seria proclamada aos judeus de “longe” e de “perto” (Is 57.19). Por meio do evangelho de
Cristo, o Espírito coloca gentios (“vós outros, que
estáveis longe”) e judeus (“os que estavam perto”)
juntos, como o verdadeiro Israel diante do Pai, em
cumprimento da promessa de Isaías.
vindo, evangelizou paz. Cristo proclamou sua
realização pacificadora na cruz, embora não tivesse viajado para a Ásia, na carne, antes ou depois de
sua ressurreição. Em vez disso, ele viajou por meio
de seus arautos, como Paulo, cujos pés levaram o
evangelho da paz (6.15; cf. Is 52.7).
2.19-22 Esses versículos descrevem a reversão
das desvantagens dos gentios mencionadas nos
vv. 11, 12 (cf. 3.6). A edificação de um novo templo
espiritual substitui o templo ultrapassado em
Jerusalém.
2.19 já não sois estrangeiros. Agora, o reino
de Deus é internacional. Ver nota teológica “A Igreja”.
2.20 O fundamento da casa de Deus foi lançado
de uma vez por todas pelos apóstolos e profetas
do Novo Testamento (cf. Ap 21.14). A pedra angular
é Cristo (1Co 3.10, 11). Em 3.4-6, Paulo mostra que o
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papel fundacional dos apóstolos e profetas está
em receber a revelação do mistério de Cristo, não
revelado antes, e a inclusão dos gentios entre o
povo de Deus. O fato de os apóstolos e profetas
constituírem o fundamento da Igreja é um indicador de que esses ofícios já passaram. Como o fundamento já foi lançado, não há mais necessidade
de apóstolos e profetas na Igreja. Até que Cristo
volte, a Igreja edificará sobre esse fundamento,
não por acrescentar nova revelação, mas por
chegar a um entendimento cada vez mais pleno
do que os apóstolos nos deram e a uma aplicação
cada vez mais fiel do ensino deles para os crentes.
2.21, 22 cresce para santuário. A casa de Deus
cresce pelo acréscimo e a integração contínuos de
pessoas como “pedras que vivem” (1Pe 2.5). A casa
também é um templo, porque Deus mesmo vive
nesse novo edifício.
2.22 também... estais sendo edificados. De
novo, Paulo se dirige especificamente aos crentes
gentios (1.13; 2.1, 2, 11, 12) para enfatizar a reversão radical que a graça de Deus tem realizado. Agora, eles
não somente estão incluídos no povo de Deus, são
o santuário de Deus (vv. 12-15) e obtiveram acesso
ao Pai (2.18), como também estão sendo realmente
usados (com judeus crentes) para edificar o lugar da
“habitação de Deus no Espírito”. O apóstolo Pedro
concorda: na nova aliança, a “casa espiritual” de
Deus é formada por “pedras que vivem”, pessoas
que o Espírito de Deus vivificou (1Pe 2.4, 5). Isso não
é outra coisa senão o cumprimento inicial, na Igreja,
do templo dos últimos dias.
3.1 Paulo dá início a uma oração que encheria seus
leitores da presença de Cristo e os tornaria capazes de assimilar a verdade a respeito do amor e
do poder de seu Redentor (vv. 14-21). Entretanto,
a menção de Paulo no que diz respeito a seu chamado especial para servir aos gentios o leva a se
interromper para explicar a natureza de seu pró-

prio ministério e do discernimento quanto à união
de judeus e gentios em Cristo (vv. 2-13).
prisioneiro. Quando escreve essa epístola, Paulo
está em prisão domiciliar em Roma (At 28.16, 30).
3.3 conforme escrevi... resumidamente.
Ver 1.9, 10.
3.5 como, agora, foi revelado. O silêncio do
Antigo Testamento sobre o mistério de Paulo — a
união de judeus e gentios em condições iguais na
Igreja (v. 6) — é relativo, não total. Muitas profecias
do Antigo Testamento falam de um ajuntamento
de judeus e gentios em um único povo de Deus, um
fato que Paulo reconheceu em seu ensino (Is 19.25;
56.3-7; 66.18; At 26.22, 23; Rm 4; 15.8-12). A membresia
de judeus e gentios na Igreja não foi explicitamente
afirmada na Escritura do Antigo Testamento, nem
plenamente implementada na história até a morte
de Cristo e até a exaltação que inaugurou a nova
aliança. Ou seja, o mistério específico que não foi revelado plenamente é que os gentios podem tornar-se parte do verdadeiro Israel pela identificação com
Cristo. Eles não precisam viajar para o Israel geográfico, tornar-se judeus, obedecer às leis dietéticas, ser
circuncidados e assim por diante. Agora, Cristo é o
único identificador para um verdadeiro israelita.
revelado aos seus santos apóstolos e profetas. Esses dois ofícios são “fundacionais” para
o novo templo de Deus que o Espírito está edificando (2.20, 21), porque, por meio dos apóstolos de
Cristo e dos profetas da Igreja do Novo Testamento
(cf. 1 Co 12.28), o mistério de Deus, antes oculto,
agora é revelado.
3.6 os gentios são coerdeiros. Embora o Antigo Testamento ofereça vislumbres ocasionais de um
povo redimido unificado, somente à luz do sacrifício
de Cristo o plano de Deus se torna realmente claro:
em um ato magnífico, ele removeu a inimizade entre
si mesmo e a humanidade, desfazendo, também, as
divisões que separam a humanidade (2.14-18). Em
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lestiais, 11 psegundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, 12 pelo
qual temos qousadia e racesso com sconfiança, mediante a t fé nele. 13 Portanto, vos peço que
não desfaleçais nas minhas tribulações u por vós, pois vnisso está a vossa glória.
PAULO ORA NOVAMENTE

Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, 15 de quem toma o nome wtoda família,
tanto no céu como sobre a terra, 16 para que, segundo xa riqueza da sua glória, y vos conceda
que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito zno homem interior; 17 ae, assim,
habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós barraigados e calicerçados em amor, 18 a
fim de poderdes dcompreender, com todos os santos, qual é a largura, e o comprimento, e a
e
altura, e a profundidade 19 e conhecer o amor de Cristo, fque excede todo entendimento, para
que gsejais tomados de toda ha plenitude de Deus.
20 i
Ora, j àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos
ou pensamos, kconforme o seu poder que opera em nós, 21 la ele seja a glória, na igreja e em
Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém!
14

A UNIDADE DA FÉ

4

Rogo-vos, pois, eu, mo prisioneiro no Senhor, que nandeis de modo digno o da vocação a
que fostes chamados, 2 com toda a p humildade e q mansidão, com r longanimidade, s suportando-vos uns aos outros em amor, 3 esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade
do Espírito no t vínculo da paz; 4 há somente u um corpo e v um Espírito, como também fostes
chamados numa só wesperança da vossa vocação; 5 há xum só Senhor, yuma só fé, zum só batismo; 6 a um só Deus e Pai de todos, bo qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos.

6 a 1Co 12.5, 6 b Rm 9.5

outra passagem, Paulo expressa o modo incomum
pelo qual Deus incluiu os gentios entre seu povo:
contrariamente às regras da agricultura, os gentios
são como ramos de oliveira brava enxertados numa
oliveira cultivada (Rm 11.11-24).
3.8 Compare a progressão da autodescrição de
Paulo a partir de 1Coríntios 15.9 para Efésios 3.8 e
para 1Timóteo 1.15-16. Em cada texto, Paulo enfatiza sua própria indignidade e a abundante graça de
Deus, mas o contraste entre essas duas verdades
torna-se ainda mais notável da primeira dessas
autodescrições para a última.
3.10 dos principados... nos lugares celestiais. Paulo já havia mencionado “o príncipe da potestade do ar” (2.2) e retornará à batalha do cristão
contra seus inimigos espirituais no universo (6.10-17).
Aqui, é proveitoso lembrar a recente controvérsia
de Paulo (recente em relação ao tempo em que ele
escreveu Efésios) com os falsos mestres em Colossos.
Ele argumenta, em sua carta enviada àquela igreja,
que Jesus é Senhor de todas as coisas, inclusive do
mundo espiritual, e que é somente em Jesus que o
céu e a terra são reconciliados (Cl 1.15-20; 2.8-23). De
acordo com isso, o estabelecimento da paz entre
judeus e gentios na Igreja é um sinal para todos os
poderes no universo. Para Paulo, não há divisão mais
básica na raça humana do que aquela existente
entre judeus e gentios. O fato de eles poderem ser
reconciliados uns com os outros em Cristo manifesta
a profunda sabedoria de Deus (Is 55.8, 9; 1Co 2.6-10)
e prova para os poderes sobrenaturais que Jesus é
Senhor do universo (1.20-23). Ver nota em 1.21.
3.14 me ponho de joelhos. Normalmente, os
judeus oravam de pé (Mt 6.5; Lc 18.11, 13). Ajoelhar-
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-se em oração parece ter sido uma expressão de
humildade e urgência (Ed 9.5; Lc 22.41; At 7.59, 60).
Esse versículo retoma a oração que Paulo começou
a apresentar no v. 1 (nota).
3.15 toda família, tanto no céu. A literatura
rabínica e judaica do período entre os Testamentos
refere-se a famílias de anjos.
3.16 fortalecidos com poder. Paulo retoma
os temas de poder e conhecimento (vv. 18, 19), que
foram assunto de sua oração por iluminação da
mente dos crentes (1.19-22).
no homem interior. Essa é uma das linguagens
mais incisivas de Paulo sobre a obra do Espírito Santo nos indivíduos (2Co 5.17). Boa parte da carta aos
efésios refere-se à identidade coletiva dos crentes
(p. ex., 4.3-6, 12-16). Mas Cristo também habita nos
corações individuais. Em outra passagem, Paulo
fala da renovação contínua do “homem interior”
do crente (2Co 4.16) e de Deus operar neles tanto o
desejo como o poder para fazer o que lhe agrada (Fp
2.12-13; cf. 1.6). O cristianismo não é nem uma confissão comum que exclui a experiência individual, nem
uma piedade pessoal sem visão coletiva.
3.17 alicerçados em amor. A força e o conhecimento pelos quais Paulo ora em favor dos crentes
são direcionados não para suas realizações pessoais, mas, sim, para seu amor uns pelos outros, em
resposta ao imensurável amor de Cristo por eles (v.
19; 4.32-5.2).
3.18 largura, e o comprimento, e a altura, e
a profundidade. Essas medidas de espaço lembram a imagem do templo em 2.21. Quando as “pedras que vivem” (1Pe 2.5) estão ligadas em amor,
a habitação de Deus cresce e se enche do próprio

11 p ver cap. 1.11
12 q Hb 4.16; 10.19
r ver cap. 2.18
s 2Co 3.4 t Mc
11.22; Fp 3.9
13 u v. 1 v [2Co 1.6]
15 w ver cap.
1.10, 21
16 x ver v. 8 y 1Co
16.13; [cap. 6.10;
Fp 4.13; Cl 1.11]
z ver Rm 7.22
17 a [cap. 2.22]
b Cl 2.7 c Cl 1.23
18 d [Jo 1.5] e Rm
8.39; [Jó 11.8, 9]
19 f [Fp 4.7] g Cl
2.10 h cap. 1.23
20 i Rm 16.25; Jd
24 j [2Co 9.8]
k [v. 7]
21 l ver Rm 11.36
Capítulo 4
1 m ver cap. 3.1 n Cl
1.10; 2.6; 1Ts 2.12;
[Fp 1.27] o ver
Rm 8.28
2 p At 20.19; Fp 2.3;
Cl 3.12; 1Pe 3.8;
5.5; [Cl 2.18, 23]
q Gl 5.23 r Cl 1.11
s Cl 3.13
3 t Cl 3.14; [At 8.23]
4 u cap. 2.16
v ver cap. 2.18
w cap. 1.18
5 x Zc 14.9; ver
1Co 1.13; 8.6 y [v.
13; Jd 3] z ver Gl
3.27, 28

Cristo. Deus usa o amor entre “todos os santos”
— judeus e gentios — para edificar um todo que
é maior do que qualquer uma de suas partes individuais. A linguagem espacial exalta o amor de
Cristo pelo seu povo — um amor que é inclusivo,
inesgotável e altruísta.
3.20 seu poder que opera em nós. Ver 1.1923; 2.5-6. Esse poder é o Espírito do Cristo ressurreto. A primeira metade da carta atinge seu clímax
quando Paulo considera o supremo poder de Deus,
que realiza seu plano gracioso (2.7) e onisciente
(3.10) para a reconciliação dos seres humanos.
3.21 a glória. Paulo tributa glória a Deus por causa do poder que ele tem dado à Igreja. A exposição
doutrinária de Paulo teve início com doxologia (1.3-14)
e agora termina com doxologia, lançando o alicerce
para seu desenvolvimento das implicações éticas do
gracioso chamado de Deus para seu povo em Cristo
(4.1). Como em 1.3-14, esse versículo indica que a glória
de Deus é o alvo e o ponto principal de tudo que foi
exposto nos capítulos 1-3. Os crentes devem viver
para dar glória a Deus e refletir a glória de Deus.
na igreja e em Cristo Jesus. Nessa carta, Paulo
usa diversas figuras para descrever o relacionamento mútuo entre a Igreja e Cristo; o corpo e a
cabeça (1.22, 23); o reconciliado e o reconciliador
(2.14-18; 4.3); a noiva e seu noivo (5.22, 33).
4.1 andeis. Na segunda metade desta carta, Paulo desenvolve o “andar”, ou a vida das boas obras,
cuja primeira menção foi em 2.10 e, depois, outra
vez, em 4.17, 5.2 e 5.15. Essa figura de linguagem com
referência à conduta moral é comum na Escritura.
vocação. Paulo falou antes de uma esperança
para a qual os crentes são chamados (1.18; 4.4); agora
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20 9 9
7 c ver cap. 3.2
d [Mt 25.15; 1 Co
12.7] e Rm 12.3;
[v. 16]
8 f citado de Sl
68.18 g Jz 5.12;
[Cl 2.15]

9 h ver Jo 3.13 i Sl
63.9; Is 44.23
10 j ver Mc 16.19
k Hb 4.14; 7.26;
9.24 l cap. 1.23
11 m [1 Co 12.5, 6]
n ver 1Co 12.28
o At 21.8; 2Tm
4.5 p Jr 3.15; [At
20.28]
12 q ver 2Co 13.9
r vv. 16, 29 s ver
1Co 12.27
13 t [v. 5] u Hb 5.14
v cap. 1.23
14 w [Mt 11.7; Hb
13.9; Tg 1.6; Jd 12]
x cap. 6.11
15 y 1Jo 3.18; [v. 25]
z cap. 2.21 a ver
cap. 1.22
16 b Cl 2.19 c [v. 7]
17 d 1Ts 2.12 e v. 22;
cap. 2.1-3; Cl 3.7;
1Pe 4.3
f Rm 1.21; 1Pe 1.18;

[Cl 2.18; 2Pe 2.18]

18 g [Rm 11.10]

O SANTO MINISTÉRIO E O SERVIÇO DOS SANTOS

E a cgraça foi concedida da cada um de nós esegundo a proporção do dom de Cristo. 8 Por
isso, diz:
7

Quando ele subiu às alturas, g levou cativo o cativeiro
		e concedeu dons aos homens.

f
		

9
Ora, hque quer dizer subiu, senão que também havia descido até i às regiões inferiores
da terra? 10 Aquele que desceu é também o mesmo que jsubiu kacima de todos os céus, para
l
encher todas as coisas. 11 E mele mesmo concedeu uns para napóstolos, outros para profetas,
outros para oevangelistas e outros para p pastores e mestres, 12 com vistas ao q aperfeiçoamento
dos santos para o desempenho do seu serviço, para a redificação do scorpo de Cristo, 13 até que
todos cheguemos t à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, u à perfeita varonilidade, à medida da estatura vda plenitude de Cristo, 14 para que não mais sejamos como
meninos, wagitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela
artimanha dos homens, pela astúcia com que x induzem ao erro. 15 Mas, yseguindo a verdade
em amor, zcresçamos em tudo naquele que é aa cabeça, Cristo, 16 bde quem todo o corpo, bem-ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, csegundo a justa cooperação de cada parte,
efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor.

A SANTIDADE CRISTÃ OPOSTA À DISSOLUÇÃO

Isto, portanto, digo e d no Senhor testifico que enão mais andeis como também andam
os gentios, fna vaidade dos seus próprios pensamentos, 18 gobscurecidos de entendimento,
17

focaliza a vida para a qual eles são chamados. Paulo já dera fortes indícios da forma e do significado
dessa vida (1.4; 2.10). O chamado de Deus é tanto soberano como gracioso (1 Co 1.26-31); e, nas instruções
éticas e relacionais seguintes, Paulo fundamenta,
repetidas vezes, suas exortações nas verdades do
evangelho já expostas nos capítulos 1-3.
4.3 preservar a unidade do Espírito. O Espírito de Deus uniu os crentes ao trazê-los ao Pai por
meio da fé em seu Filho e ao habitar neles como
um novo templo (2.18, 21, 22). Os cristãos têm a responsabilidade de manter e expressar sua unidade
por meio do fruto do Espírito, que inclui humildade, paciência e amor (v. 2; Gl 5.22-23).
4.4-6 um. Essa palavra é repetida sete vezes nos
vv. 4 a 6 — três vezes referindo-se às pessoas da
Divindade, e quatro vezes, aos aspectos de sua salvação. Em Filipenses 2.1-4, Paulo apela igualmente
para o envolvimento das pessoas da Trindade para
motivar os crentes à humildade e ao amor que promovem unidade. Assim como a primeira metade
de Efésios começa com a obra suprema da Trindade (1.3-14), também a segunda metade do livro
começa dessa maneira.
4.7 a graça foi concedida a cada um de
nós. Todos os cristãos compartilham da graça da
salvação pela fé (2.5, 8). Cada cristão também recebe algum dom específico da graça para beneficiar a
Igreja (Paulo fala de seu próprio dom em 3.2, 8). Ver
Romanos 12.3-8; 1Coríntios 12.3-13, 27-30).
4.8 O Salmo 68 celebra a marcha triunfante de
Deus desde o monte Sinai, no deserto, até o monte
Sião, em Jerusalém, e sua entronização ali. Paulo
considera isso uma prefiguração da vitoriosa ascensão de Cristo ao céu.
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o cativeiro. As forças espirituais das trevas
foram derrotadas na cruz (Cl 2.15 e nota). Há controvérsias sobre como interpretar o uso que Paulo
fez de Salmos 68.18. O paralelismo na citação do
salmo pode subentender que o “cativeiro” são os
“dons” que o Cristo exaltado deu à sua Igreja. Portanto, aqueles que Cristo conquistou e tornou sua
propriedade pela graça (cf. Fp 3.12) são os mesmos
que ele comissiona a levar sua Palavra a seu povo
(v. 11). Embora Salmos 68.18 descreva o Senhor vitorioso recebendo dons dos homens, Paulo retrata
Cristo como compartilhando seu atributo com os
homens. Paulo pode ter pensado no salmo à luz do
Pentecostes, o dia em que o Cristo exaltado derramou seu Espírito sobre a Igreja (At 2.32, 33).
4.9 Por meio de humilhação, Cristo chegou à posição
exaltada que ocupa agora. Essa passagem, às vezes,
é entendida como ensinando a descida de Cristo ao
Hades, entre sua morte e sua ressurreição (1Pe 3.19,
nota), mas provavelmente refere-se à sua encarnação, quando assumiu a natureza humana aqui nas
“regiões inferiores, a terra” (cf. 1.20-23; Fp 2.1-11). Esse
padrão de serviço deve ser imitado pelos crentes.
4.11 apóstolos. Em sentido estrito, são aqueles
que andaram com Jesus durante seu ministério
terreno e testemunharam sua ressurreição (ou receberam uma revelação especial de Jesus ressurreto) e
que foram comissionados por ele para atuar como
fundadores da Igreja (At 1.21, 22; 1Co 15.1-9). A palavra também foi usada num sentido mais amplo a
respeito das pessoas enviadas como delegados de
igrejas específicas (2Co 8.23; Fp 2.25), embora não pareça que Paulo tivesse tais pessoas em mente nessa
passagem. Ver 2.20; 3.5; 2Coríntios 1.1 e notas.
profetas. Os profetas do Novo Testamento
transmitiam revelação especial à Igreja primitiva.

Suas funções incluíam predição, exortação, encorajamento, advertência e explanação (At 15.32;
21.9-11; 1 Co 14.3). O ensino dos profetas e apóstolos do Novo Testamento lança o fundamento
da Igreja (2.20; 3.5), e certos aspectos do trabalho
deles relacionados a essa obra singular foram
descontinuados (2.20, nota). Entretanto, pastores
e mestres continuam a ser os responsáveis por
exortar, encorajar e advertir os crentes, por meio
da explanação da Palavra de Deus (2Tm 4.1, 2).
evangelistas. Pessoas especialmente dotadas
para proclamar o evangelho (At 21.8; 2 Tm 4.5). A
evangelização estava no âmago do chamado
apostólico de Paulo (1Co 1.17), embora seu ofício
incluísse maior autoridade para receber e transmitir revelação da parte do Espírito Santo (3.5) e para
guiar a Igreja.
pastores e mestres. As duas palavras podem
estar juntas para fazer referência a um único conjunto de indivíduos que tanto pastoreavam como
instruíam o rebanho de Deus. Por outro lado, dois
ofícios distintos, mas relacionados, podem estar
em vista: “mestres” e outros presbíteros que davam discernimento espiritual com menos ênfase
em ensino (1Co 12.28; 1Tm 5.17).
4.12, 13 Não são aqueles mencionados primariamente no v. 11 que fazem a obra do ministério; são
as pessoas que eles capacitam. Assim, Paulo passa
a descrever o crescimento que resulta quando cada
membro do corpo funciona apropriadamente para
servir aos outros (vv. 15, 16). Mestres eficientes ajudam os crentes a encontrar sua própria maneira de
beneficiar o restante da Igreja.
medida da estatura da plenitude de
Cristo. O ministério dos santos de uns para com
os outros, que promove a edificação do corpo de
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alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela idureza do seu coração,
19
os quais, jtendo-se tornado insensíveis, kse entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. 20 Mas não foi assim que laprendestes a Cristo, 21 se é que, mde
fato, o tendes ouvido e nele n fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, 22 no sentido de
que, quanto ao trato passado, o vos despojeis pdo velho homem, que se corrompe segundo qas
concupiscências do engano, 23 e rvos renoveis no espírito do vosso entendimento, 24 e vos revistais do s novo homem, tcriado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade.
h

EXORTAÇÕES À SANTIDADE

Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos
membros uns dos outros. 26 w Irai-vos e não pequeis; não se ponha o sol sobre a vossa ira,
27 x
nem deis lugar ao diabo. 28 Aquele que furtava não furte mais; antes, y trabalhe, z fazendo
com as próprias mãos o que é bom, a para que tenha com que acudir ao necessitado. 29 b Não
saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação,
conforme a necessidade, e, assim, transmita cgraça aos que ouvem. 30 E d não entristeçais o Espírito de Deus, eno qual fostes selados para o dia da fredenção. 31 g Longe de vós, toda amargura,
e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. 32 Antes, hsede uns para com
os outros benignos, compassivos, i perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em
Cristo, vos perdoou.
j
Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados; 2 e kandai em amor, lcomo também
Cristo nos amou e mse entregou a si mesmo por nós, como noferta e sacrifício a Deus, em
o
aroma suave.
v

5

Mas a p impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça qnem sequer se nomeiem entre
vós, como convém a santos; 4 nem rconversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, scoisas essas inconvenientes; antes, pelo contrário, tações de graças. 5 Sabei, pois, isto: u nenhum
3

4 r cap. 4.29; [Ec 10.13] s [Rm 1.28] t v. 20 5 u ver 1Co 6.9

Cristo, continuará até que todos os crentes atinjam
a maturidade ou a perfeição, definidas pela norma
do próprio Jesus Cristo. Esse processo durará até o
retorno de Cristo do céu; portanto, a marca de maturidade crescente é a contínua busca dos crentes
por conformidade com Cristo e por ajudarem uns
aos outros nessa busca, enquanto esperam o retorno de Jesus (Fp 3.12-16, 20, 21).
4.16 corpo. Paulo usa a analogia do corpo humano. Os crentes não recebem dons para seu
benefício particular, e ninguém pode crescer até a
maturidade se permanecer isolado (1Co 12.7, 12-26).
O próprio Paulo se esforça por um conhecimento
do Filho de Deus que leve à maturidade somente
quando todos os crentes a atingirem igualmente.
4.17-19 Essa passagem se assemelha à crítica da
cultura gentia em Romanos 1 e contém ecos da
descrição da condição dos efésios no paganismo
em 2.1-3, 11-12 (“andeis... alheios à vida de Deus...
dissolução”). Enquanto a carta aos Romanos mostra Deus entregando os gentios a uma vida ímpia e
licenciosa (Rm 1.24-31), Efésios apresenta a mesma
progressão do lado humano: os que se alienaram
“se entregaram” (v. 19). De modo semelhante, em
Êxodo, afirma-se que Deus endureceu o coração de
Faraó (Êx 4.21; 7.3), mas Faraó também endureceu
seu próprio coração (Êx 8.15, 32; 9.34).
4.20 aprendestes a Cristo. Como, em outras
passagens, Paulo resume o evangelho como anunciar Cristo (cf. 1Co 2.2; Fp 1.18; Cl 1.28), aqui também
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20 l ver Mt 11.29
21 m cap. 1.13
n Cl 2.7
22 o Cl 3.8; Hb 12.1;
Tg 1.21; 1Pe 2.1
p Rm 6.6; Cl 3.9
q [Hb 3.13]

caracteriza como “aprender Cristo”, um novo padrão de desejo e comportamento que resulta da
gratidão pela graça de Deus no evangelho.
4.21 o tendes ouvido. Ou seja, na mensagem
proclamada sobre Cristo.
segundo é a verdade em Jesus. Deus destruiu o ciclo de morte por dar aos efésios entendimento de seu Filho e de sua obra em favor deles
(1.13, 15).
4.22-24 vos despojeis... vos renoveis...
vos revistais. Pertencer a Cristo envolve repudiar uma vida velha, a maneira de viver “em Adão”
(“o velho homem”) e abraçar uma vida nova, a
maneira de viver “em Cristo” (“o novo homem”).
Em 2.15-16, Paulo fala de Deus criando um “novo
homem” em Cristo e reconciliando judeus e gentios
com Deus por meio de sua cruz. Em Gálatas 3.27,
Paulo descreve a conversão como “vestir-se de
Cristo”. A imagem é a de tirar roupas desgastadas
e vestir roupas novas. Ver também Colossenses 3.911, em que Paulo deixa claro que essa mudança de
“roupa” (identidade) de Adão para Cristo já aconteceu aos crentes.
4.25-5.5 Paulo define seis maneiras concretas
como os cristãos se despojam de sua vida antiga
e se vestem da vida em Cristo: devem voltar-se do
mentir para o ato de falar a verdade (4.25, 26), da ira
descontrolada para o autocontrole (4.26, 27), de roubar para trabalhar com proveito (4.28), da linguagem
injuriosa para a linguagem edificante (4.29, 30), da

24 s ver Rm 6.4
t ver cap. 2.10
25 u Zc 8.16; Cl 3.9;
[v. 15] v Rm 12.5
26 w [Sl 37.8]
27 x ver Tg 4.7
28 y At 20.35; Gl
6.10 z 1Ts 4.11; 2Ts
3.8, 11, 12 a [Pv
21.26]
29 b cap. 5.4; Cl
3.8; [Mt 12.34]
c Cl 4.6; [Ec 10.12]
30 d Is 63.10; [1Ts
5.19] e cap. 1.13
f ver cap. 1.7
31 g Cl 3.8, 19
32 h Cl 3.12, 13; 1Pe
3.8 i [2Co 2.7, 10];
ver Mt 6.14
Capítulo 5
1 j [cap. 4.32; Mt
5.7, 48; Lc 6.36]

O FRUTO DA LUZ E AS OBRAS DAS TREVAS

3 p 1Co 6.18; ver Gl 5.19 q [v. 12; Sl 16.4]

19 j [Pv 23.35];
1Tm 4.2 k [1Rs
21.25; Rm 1.24,
26, 28]

23 r ver Rm 12.2
u

25

h

18 ver cap. 2.12
i ver Mc 3.5

2 k Rm 14.15; [Cl
3.14]; ver Jo 13.34
l ver Rm 8.37
m ver Rm 4.25
n Hb 7.27; 9.14;
10.10, 12 o ver
Gn 8.21

amargura para o amor (4.31-5.2) e dos desejos sexuais
desenfreados para o grato reconhecimento dos dons
de Deus (5.-35). Em todos os casos, Paulo oferece uma
razão para a mudança do velho para o novo.
4.25 membros uns dos outros. Com base
(“por isso”) no fato de que os crentes são agora um
“novo homem” no último Adão, eles têm a responsabilidade de falar a verdade a seu próximo, o que
está fundamentado não somente na Escritura do
Antigo Testamento (Zc 8.16), mas também na realidade de que pertencemos a um único corpo, que
cresce em unidade quando falamos a verdade em
amor (4.12, 15, 16). Nos vv. 25-32, o comportamento
que Paulo insta seus leitores a exibir é o do “novo
homem”, que vive a realidade da nova Criação.
4.26, 27 Visto que a unidade prática entre os
crentes manifesta o poder reconciliador de Deus
(vv. 1-10; 2.14-16), o Diabo valoriza especialmente a
divisão (2.2; 6.11).
4.30 não entristeçais. Ou seja, pelo uso destrutivo da fala, descrito no v. 29. O fato de o Espírito
Santo poder ser entristecido é uma indicação de
que ele é uma pessoa, e não uma força impessoal.
A ideia não é inédita no Novo Testamento, pois é
uma citação clara que Paulo faz do profeta Isaías
(Is 63.10). As atitudes e os comportamentos divisores proibidos no v. 30 destroem a unidade que o
Espírito estabeleceu na Igreja de Cristo (4.3).
4.32-5.2 como também Deus... como
também Cristo. Os crentes devem oferecer
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7 a cap. 3.6
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15.21]
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4.3; 5.18
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incontinente, ou impuro, ou avarento, vque é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de
Deus. 6 w Ninguém xvos engane com palavras vãs; porque, por essas coisas, y vem a ira de Deus
sobre zos filhos da desobediência. 7 Portanto, anão sejais participantes com eles. 8 Pois, boutrora,
éreis ctrevas, porém, agora, sois luz no Senhor; dandai como filhos da luz 9 (porque eo fruto da
luz consiste em toda bondade, e justiça, e verdade), 10 fprovando sempre o que é agradável ao
Senhor. 11 E gnão sejais cúmplices nas hobras i infrutíferas das trevas; antes, porém, jreprovai-as.
12
Porque o que eles fazem em oculto, o ksó referir é vergonha. 13 Mas ltodas as coisas, quando
reprovadas pela luz, se tornam manifestas; porque tudo que se manifesta é luz. 14 Pelo que diz:
Desperta, ó tu que dormes,
levanta-te de entre os mortos,
		e o Cristo te iluminará.

m
		

n
		

15
Portanto, pvede prudentemente como andais, não como néscios, e sim como sábios, 16
remindo o tempo, porque qos dias são maus. 17 Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas
procurai compreender rqual a vontade do Senhor. 18 E snão vos embriagueis com vinho, no
qual há tdissolução, mas uenchei-vos do Espírito, 19 falando entre vós com vsalmos, entoando
e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, 20 wdando sempre graças
por tudo a nosso Deus e Pai, xem nome de nosso Senhor Jesus Cristo, 21 ysujeitando-vos uns aos
outros no temor de Cristo.
p

19 v At 16.25; 1Co 14.26; Cl 3.16; Tg 5.13

20 w Cl 3.17; 1Ts 1.2; 2Ts 1.3 x Hb 13.15; [Jo 14.13]

aos outros — em especial aos irmãos em Cristo
— o perdão e o amor que Deus lhes ofereceu. Da
mesma maneira, por haverem sido comprados
da escravidão no Egito, os israelitas deveriam ter
especial consideração pelos estrangeiros, escravos
e necessitados em seu meio (Êx 22.21; 23.9; Lv 19.3334; Dt 5.15). A mesma lógica se encontra no novo
mandamento de Jesus: “Assim como eu vos amei,
que também vos ameis uns aos outros” (Jo 13.34).
5.1 como filhos amados. Ver nota em Colossenses 3.12. Um conhecimento firme do amor de Deus e
do lugar da pessoa na família de Deus (1.5) motiva a
renúncia necessária ao viver cristão (cf. v. 2).
5.3, 4 como convém... inconvenientes. Vulgarizar a relação sexual (“chocarrices”), por um lado,
ou idolatrá-la, por outro, está em desarmonia com
nossa identidade como “santos”. Como eleitos e chamados (1.4-6) a portar a imagem de Deus restaurada
(4.24), podemos aceitar as dádivas de Deus, incluindo a sexualidade, com gratidão e restaurá-las ao uso
apropriado (Pv 5.18, 19; 1Tm 4.1-5; Hb 13.4).
5.6 Embora o dia de prestação de contas possa
ser negado com “palavras vãs” (cf. 2Pe 3.3, 4), o
julgamento de Deus estabelecerá a separação final
entre “os filhos da desobediência” (2.2; cf. 5.5) e os
filhos amados de Deus (1.4, 5; 5.1).
5.7 não sejais participantes com eles. Os
cristãos devem considerar o terrível destino dos não
crentes e repudiar o fato de se unirem a eles em sua
tolice (1Pe 4.3-5). Em vez disso, os cristãos devem
lembrar seu status como participantes, com os judeus, da promessa de Deus em Cristo (3.6).
5.8 outrora... porém, agora. Ver 2.11, 13. Paulo
quer que os crentes façam mais do que abster-se
das coisas que trazem a ira de Deus. Devem viver
como “filhos da luz” (Cl 1.13, nota). Um resultado da
união do crente com Cristo é que ele, que é a “luz
do mundo” (Jo 8.12; 9.5), também os tornou “a luz
do mundo” (Mt 5.14).
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21 y [Fp 2.3]

5.13 se tornam manifestas. Paulo admite que
certos pecados são tão vergonhosos que trazê-los
à luz envergonharia alguns incrédulos ao ponto do
arrependimento. A presença dos cristãos, por si só,
pode expor os pecados por meio de contraste; ou
os cristãos podem denunciar abertamente esses
pecados. Paulo cita o que pode ser um hino cristão primitivo, reminiscência de várias passagens
do Antigo Testamento (p. ex., Is 60.1), e chama os
espiritualmente mortos a se levantar e receber a
luz de Cristo (cf. 2.1-10).
5.14 Pelo que diz. A injunção “Desperta, ó tu
que dormes”, de Paulo, é introduzida como uma
citação, mas sua fonte em um texto do Antigo
Testamento, mesmo dando espaço para modificações editoriais apostólicas, ainda não foi identificada com certeza. A figura de luz (apropriada
ao contexto) e o ato de despertar ou levantar-se
encontram-se em Isaías 60.1, descrevendo a restauração de Israel no fim dos tempos; lá, o Senhor
resplandece em Israel, enquanto, aqui, Cristo
é identificado com o Deus de Isaías 60, em resplandecer luz sobre seu povo. Paulo pode estar
citando a porção de um hino cristão primitivo
bem conhecido pela Igreja, visto que parece fazer
o mesmo em outras passagens (Fp 2.5-11; Cl 1.1520; 1 Tm 3.16). Se esse é o caso, seria um hino que
foi influenciado por Isaías 60.1.
5.18 não vos embriagueis com vinho. Os
cristãos não devem estar sob o controle de bebidas
intoxicantes, mas, em vez disso, sob o controle do
Espírito Santo.
enchei-vos do Espírito. A melhor tradução
para essa passagem seria: “sejais enchidos por
meio do Espírito”. Embora o selar do Espírito (1.13,
14; 4.30) seja uma introdução definitiva na vida
cristã, o ato de se encher do Espírito aplica-se a
toda a vida cristã. Esse encher é progressivo e deve
ser buscado com regularidade. Na passagem cor-

respondente em Colossenses, Paulo diz aos cristãos
que deixem a “paz de Cristo” governar seu coração
e permitam que a “palavra de Cristo” habite ricamente neles (Cl 3.15, 16). Aquele que é cheio do Espírito é cheio de Cristo, de Deus e de sua Palavra (Ef
1.23; 3.19; 4.10; cf. Jo 14.16, 26; 16.12-15; 17.17).
5.19-21 falando... entoando... dando sempre graças... sujeitando-vos. Essas palavras
são dependentes do imperativo “enchei-vos do
Espírito” e, portanto, deixam evidentes ações que
resultam do — e exibem o — enchimento do Espírito na vida dos crentes.
5.19 entre vós... ao Senhor. A adoração é oferecida somente a Deus. Ao mesmo tempo, há também uma dimensão humana na adoração coletiva,
visto que as pessoas adoram juntas e falam entre si
em benefício mútuo (1Co 14; Hb 10.24).
salmos... hinos e cânticos espirituais. Ver o
artigo “Adoração”.
5.21 Esse versículo transicional é o último de
uma série de expressões que explicam os efeitos
de alguém ser cheio do Espírito (vv. 19-21, nota).
Independentemente de sua posição social, todos
os cristãos devem padronizar seu comportamento
social na humildade e na bondade de Cristo (4.32;
cf. Lc 22.24-27; Jo 13.14-16). Essa submissão de “uns
aos outros” é explicada, a seguir, pelas formas de
autoridade e de submissão nas relações específicas
discutidas em 5.22-6.9.
5.22-6.9 Pelo menos desde Aristóteles (século IV
a.C.), a ética grega abordava os relacionamentos
dentro do lar em um padrão familiar: maridos e
mulheres, pais e filhos, senhores e escravos. De
forma consistente, o interesse era ajudar o líder
masculino do lar a aprender a governar sua família
e os escravos. Em sua consideração de tais regras,
Paulo e Pedro (1Pe 2.18-3.7) transformam a questão
de como maridos, pais e senhores governam em
como odem imitar o amor de Cristo em sua própria
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O LAR CRISTÃO: MARIDO E MULHER

As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor; porque o marido é o cabeça da mulher, como também d Cristo é o cabeça da igreja, sendo eeste mesmo o
salvador do corpo. 24 Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres
sejam fem tudo submissas ao seu marido. 25 g Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e ha si mesmo se entregou por ela, 26 para que a santificasse, tendo-a purificado
por meio ida lavagem de água jpela palavra, 27 kpara a apresentar a si mesmo igreja gloriosa,
l
sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. 28 Assim também
m
os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. 29 Porque ninguém jamais odiou a própria carne; antes, a alimenta e dela cuida,
como também Cristo o faz com a igreja; 30 porque nsomos membros do seu corpo. 31 o Eis por que
deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e pse tornarão os dois uma só
carne. 32 Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. 33 Não obstante, vós, qcada
um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa rrespeite ao marido.
22 z

a

b

23

c

O LAR CRISTÃO: FILHOS E PAIS

6

s

Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo.

Honra a teu pai e a tua mãe
		(que é o primeiro mandamento com promessa),
3
para que te vá bem, e sejas de longa vida sobre a terra.
2t
		

4
E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, umas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor.

vida, ao cuidar daqueles que estão sob seus cuidados. Ao mesmo tempo, quando esposas, filhos
e escravos entendem seus papéis em relação a
servir a Cristo, deixam de ser objetos passivos num
mundo social que os desvaloriza e, em vez disso,
tornam-se parceiros ativos com Deus em expressar
o amor cristão diante de um mundo dividido por
gênero, idade e fator econômico.
5.22-32 Jesus dá vida a uma nova comunidade
de amor: a Igreja, seu próprio corpo. Seu amor
também define o relacionamento conjugal para
seu povo. Paulo ensina que os gêneros são complementares, e que um homem e uma mulher são
iguais diante de Deus. Mas, no casamento, Deus
chamou o marido para exercer a liderança. Essa
liderança não é absoluta, porque o marido não
deve ser seguido quando pede à sua mulher que
cometa pecado. Entretanto, o papel de liderança
do marido lhe dá a iniciativa para guiar sua família
no glorificar a Deus, ao que sua mulher responde. O
entendimento de Paulo está alicerçado na ordem
da Criação (1Co 11.8, 9; 1Tm 2.13), e ele leva em conta
os efeitos permanentes da Queda, inclusive entre
os cristãos (1Tm 2.14). A redenção em Cristo restaura
a intimidade que homens e mulheres foram criados para desfrutar no casamento.
5.22 submissas. Uma esposa cristã é chamada
à aceitação agradecida do cuidado e da liderança
de seu marido.
como ao Senhor. Ver v. 24.
5.23 o cabeça da mulher... o cabeça da
igreja. Em outras passagens sobre o ofício de
Cristo como Cabeça, Paulo fala da maneira como
Cristo governa o universo e a Igreja (1.22), servindo
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como a fonte de saúde e crescimento do corpo em
direção à maturidade (4.14-16).
salvador. É especialmente em seu papel como
Salvador que Cristo serve como modelo de esposo
(vv. 25-27).
o corpo. Ou seja, a Igreja como o corpo de Cristo —
ele mesmo habita na Igreja (vv. 28-30) e governa-a.
5.24 Como... a igreja... assim também as
mulheres. A sujeição da Igreja a Cristo é uma
ordem revelada e celestial, e não uma ordem natural. Os discípulos de Cristo eram seus amigos, não
apenas servos, e ele morreu por seus amigos (Jo
15.12-15; cf. Lc 22.25-27).
5.25 Maridos, amai. A ênfase na passagem não
é a autoridade do marido para governar, mas a sua
responsabilidade de amar.
como também Cristo amou a Igreja e a si
mesmo se entregou por ela. Em nenhuma
outra passagem do Novo Testamento o amor abnegado de Cristo é aplicado mais diretamente a um relacionamento específico como padrão a ser imitado
(cf. v. 2). Cristo não renunciou à sua autoridade real,
nem se tornou sujeito à Igreja quando “a si mesmo
se entregou por ela”, mas sua autoridade foi expressa por meio de seu sacrifício, especialmente porque
isso realizou a redenção e a vitória sobre Satanás.
5.26, 27 Nesses versículos, Paulo resume todo o
processo com o qual Cristo se comprometeu em
seu relacionamento com a Igreja. Ele a lavou do
pecado e está preparando-a para um destino glorioso consigo. Os maridos são chamados, de modo
semelhante, a adaptar sua vida às necessidades de
sua mulher e prover os meios para o crescimento e
o desenvolvimento espiritual dela.

22 z Quanto ao
cap. 5.22-6.9,
ver Cl 3.18-4.1
a ver Gn 3.16
b [cap. 6.5]
23 c 1Co 11.3 d ver
cap. 1.22, 23
e [1Co 6.13]
24 f [Cl. 3.20, 22;
Tt 2.9]
25 g v. 28, 33; [1Pe
3.7] h v. 2
26 i Tt 3.5; [Ap
7.14] j cap. 6.17;
Hb 6.5; ver
Jo 15.3
27 k 2Co 11.2; ver
cap. 1.4 l Ct 4.7
28 m vv. 25, 33
30 n [Gn 2.23]; ver
1Co 6.15
31 o Mt 19.5; Mc
10.7, 8; citado
de Gn 2.24
p 1Co 6.16
33 q vv. 25, 28
r 1Pe 3.2, 6
Capítulo 6
1 s Pv 1.8; 6.20;
23.22
t
2 citado de Êx
20.12
4 u Gn 18.19; Dt
4.9; 6.7; 11.19; Sl
78.4; Pv 19.18;
22.6; 29.17; [2Tm
3.15]

5.28-32 A união de uma pessoa com seu próprio
corpo é íntima e permanente. Então, proteger e
suprir o necessário para o corpo é algo natural e
instintivo. Cada marido deve entender que o casamento cria uma união semelhante com sua mulher,
de acordo com o desígnio original do Criador (Gn
2.24). Cristo uniu a Igreja a si mesmo pelos laços da
aliança que ele cumpriu; e essa união íntima forma
um padrão para o casamento cristão (2.6 e nota).
5.31-32 Paulo diz que a citação de Gênesis 2.24,
no v. 31, é um “mistério”. A ideia é que a comissão
de Deus, dada antes da Queda, para um homem
deixar sua família e tornar-se um com sua mulher tencionava, em última análise, prefigurar o
relacionamento de Cristo com sua noiva, a Igreja.
Isso não era percebido com clareza no Antigo Testamento, mas agora é plenamente revelado em
Cristo. Assim como um homem deixa sua família
e se une à sua mulher, Cristo deixou seu Pai e veio
se unir à sua noiva. Havendo retornado a seu Pai,
ele nos leva consigo a fim de habitarmos diante
de Deus para sempre.
6.1-3 Na igreja, os filhos têm a responsabilidade de
viver como discípulos do Senhor Jesus Cristo. Para
Paulo, parte do que caracteriza a cultura gentia que
está sob o juízo de Deus é ser marcada pela desobediência dos filhos a seus pais (Rm 1.30; 2Tm 3.2).
6.2 o primeiro mandamento com promessa. A lei de Deus perdeu seu poder de condenar
aqueles que estão em Cristo (Cl 2.13, 14), e a observância da lei cerimonial foi ab-rogada depois
de seu cumprimento em Cristo (2.15; Cl 2.16-17). No
entanto, os “preceitos mais importantes da Lei”
(Mt 23.23) são a revelação do caráter de Deus e fornecem princípios éticos permanentes, encontrados

10/5/18 2:50 PM

2103
5 v ver 1Pe 2.18
w [2Co 11.3]
x [cap. 5.22]
6 y ver Gl 1.10
8 z ver Sl 62.12
a Gl 3.28; Cl 3.11
9 b Lv 25.43 c Jo
13.13; [Jó 31.13-15]
d ver Dt 10.17
10 e Rm 4.20 (gr.);
2Tm 2.1; [1Jo
2.14]; ver cap. 3.16
f cap. 1.19
11 g v. 14; Jó 29.14;
ver Rm 13.12
h v. 13; [2Co 10.4]
i cap. 4.14
12 j ver 1Co 9.25
k cap. 1.21 l ver
cap. 2.2 m Lc
22.53; Cl 1.13
n [cap. 3.10] o ver
cap. 1.3
13 p [1Pe 4.1]
q cap. 5.16

O LAR CRISTÃO: SERVOS E SENHORES

Quanto a vós outros, vservos, obedecei a vosso senhor segundo a carne com temor e tremor, wna sinceridade do vosso coração, xcomo a Cristo, 6 não servindo à vista, como ypara agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo, de coração, a vontade de Deus; 7 servindo
de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, 8 zcertos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, aquer seja servo, quer livre. 9 E vós, senhores,
de igual modo procedei para com eles, bdeixando as ameaças, sabendo que co Senhor, tanto
deles como vosso, está nos céus e que dpara com ele não há acepção de pessoas.
5

A ARMADURA DE DEUS
10
Quanto ao mais, esede fortalecidos no Senhor e fna força do seu poder. 11 g Revesti-vos de
toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra ias ciladas do diabo; 12 porque ja
nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra kos principados e potestades, contra
os ldominadores mdeste mundo tenebroso, contra nas forças espirituais do mal, o nas regiões
celestes. 13 Portanto, p tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir qno dia mau e,
h

no Decálogo, que Paulo cita aqui (Êx 20.12) e que
definem o chamado cristão para responder à graça
divina com amor a Deus e aos outros, pelo que eles
cumprem a lei (Rm 13.8-10; Gl 5.13, 14). Um desses
princípios é que os filhos devem honrar seus pais.
6.3 sejas de longa vida sobre a terra. A promessa que apoia o quarto mandamento antecipa
as bênçãos pactuais oferecidas a Israel por ocasião
de sua entrada na Terra Prometida (Dt 28.1-14). A
residência de Israel nessa terra prefigurava a nova
aliança de vida eterna dos crentes na “pátria celestial”, na nova Criação pela qual os patriarcas esperaram (Hb 11.10, 13-16; 13.14; Rm 4.13) — o dom da
graça de Deus recebido por fé perseverante.
6.4 pais. Por outro lado, Paulo enfatiza para os pais
a responsabilidade dos que estão em autoridade.
criai-os. O texto grego sugere a ideia de nutrir e
ajudar a florescer (cf. 5.29). Aos pais, são confiados
a mente, os sentimentos e o corpo de tenros portadores da imagem de Deus. De acordo com isso, os
filhos não existem para os pais, e sim os pais para
os filhos — com vistas a ajudá-los a chegar à sua
própria personalidade diante de Deus.
disciplina. A modelação da vontade por meio de
treinamento e correção.
admoestação. A modelação da mente por meio
de ensino e reprimenda.
6.5-8 Escravos seguem o exemplo de Cristo por
submissão obediente (Fp 2.1-11). Todos os crentes
são chamados a compartilhar da humilhação e dos
sofrimentos de Cristo nessa época, a fim de serem
exaltados e glorificados com ele na época vindoura (Rm 8.17). Paulo não está interessado em fazer
alguém compartilhar de sofrimento maior do que
o que tem de ser (1Co 7.21). Também não finge que
há um caminho fácil para evitá-lo. Assim como os
escravos servem ao Cristo exaltado, e não apenas a
um senhor terreno, também devem servir na nova
realidade inaugurada por Cristo (2Co 5.17). Em outra
passagem, Paulo insiste em que ser possuído por
Cristo torna irrelevantes todas as outras definições
de nossa personalidade. “Por preço fostes comprados; não vos torneis escravos de homens” (1Co 7.23).
Por prestarem um serviço espontâneo ao seu verda-
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deiro senhor celestial, os escravos podem trabalhar
não por seu valor de mercado, mas em devoção
àquele que entregou sua própria vida por eles, manifestando, assim, a beleza do evangelho (Tt 2.9, 10).

mesmo significado). A imagem de “andar” dos capítulos 4 e 5 (4.1, nota) dá lugar à imagem de um soldado que permanece firme na batalha (cf. Fp 1.27-28).

6.9 de igual modo procedei. Se os senhores
podem esperar que os escravos cristãos lhes sirvam de boa vontade, os escravos podem esperar
que os senhores cristãos os tratem da maneira
como Cristo trata seus próprios servos.

principados... forças espirituais. Todos esses
termos referem-se a seres espirituais poderosos
que constituem a “potestade do ar” (2.2) governada por Satanás.

6.10-17 O dever cristão de unidade e pureza é dificultado pela presença de poderes espirituais hostis.
A cruz de Cristo foi a derrota do Diabo (Cl 2.15, nota).
E, em sua ressurreição, Cristo foi exaltado sobre todos os seres criados, visíveis e invisíveis, no céu e na
terra (1.20-22). Na segunda vinda de Cristo, a derrota
de Satanás será concluída (Rm 16.20; Ap 20.7-14). Mas
a paz da cruz é experimentada no tempo de espera
em meio a conflito espiritual. As forças das trevas
foram derrotadas, mas ainda causam males.
6.10 sede fortalecidos... na força do seu
poder. Paulo usa a expressão “na força do seu
poder” também em 1.19, a fim de descrever o poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Não somos
encorajados a enfrentar as hostes malignas das
trevas em nossa própria força, e sim na força do Espírito Santo, que ressuscitou Jesus e os crentes com
ele (2.4-6; 3.16-19). Essa mesma expressão usada em
Efésios 1.19 e 6.10 se encontra em Isaías 40.26, com
referência ao poder de Deus em manter a existência contínua dos céus estrelados.
6.11 Revesti-vos de toda a armadura de
Deus. O novo conjunto de vestes (4.22-24, nota)
torna-se, agora, um equipamento de guerra (Cl
3.10-12, notas). As alusões no Antigo Testamento,
segundo a descrição de Paulo acerca das várias
peças de armadura, mostram que os crentes são
agora equipados com o mesmo arsenal que o Senhor e seu Messias usaram para travar guerra em
favor de seu povo. Em outra passagem, Paulo instrui os crentes a se revestirem “das armas da luz” e,
depois, explica a metáfora: “Revesti-vos do Senhor
Jesus Cristo” (Rm 13.12-14).
ficar firmes. Esse tema é repetido três vezes, nos
vv. 11, 13 e 14 (o termo relacionado “resistir” tem o

6.12 Ver 1.21; 2.2; 3.10; 4.26, 27 e notas.

tenebroso. Ver 5.8-14.
6.13 toda a armadura de Deus. Paulo combina as armas de um soldado de infantaria romano
com várias outras imagens de Deus ou do Messias,
no Antigo Testamento, como um guerreiro (ver, em
especial, Is 11.1-5). De forma admirável, o que é dito
de Deus e do Messias no Antigo Testamento é aplicado aos crentes.
6.14 cingindo-vos com a verdade. O cinto
de couro do soldado romano apoiava e protegia
seu abdome inferior, mantinha sua túnica firme e
segurava sua espada. Parece que Paulo tinha em
mente a confiança que vem da certeza sobre a veracidade da Palavra de Deus.
couraça da justiça. Os crentes estão protegidos
pela justiça de Cristo imputada a eles (Rm 4.6-11; Fp
3.9) e podem resistir às acusações do Diabo, cujo
título, em grego, significa “difamador” (Rm 8.31-34).
Simultaneamente, Paulo vê os crentes vestindo-se
do caráter justo de Cristo (4.25; 5.9), enquanto sua
conformidade crescente com a imagem de Cristo
lhes dá confiança para resistir à tentação. Essa
peça da armadura foi o que Deus profetizou que
irá usar no juízo e na derrota de seus inimigos na
batalha do último dia (cf. Is 59.17). Os crentes devem identificar-se com essa armadura de justiça
de Deus em Cristo.
6.15 Calçai os pés. Essa é uma alusão clara a
Isaías 52.7. Paulo está pensando no mensageiro
que leva o evangelho aos outros. Aqui, a imagem
é a das sandálias resistentes do soldado romano,
que lhe davam estabilidade e proteção na batalha. Assim, Isaías foi combinado com esse pano de
fundo romano. De forma irônica, a paz que vem do
evangelho prepara a pessoa para a batalha contra
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depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. 14 Estai, pois, firmes, rcingindo-vos
com a verdade e s vestindo-vos da couraça da justiça. 15 t Calçai os pés com a preparação do
evangelho da paz; 16 embraçando sempre uo escudo da fé, com o qual podereis apagar todos
v
os dardos inflamados wdo Maligno. 17 Tomai também so capacete da salvação e xa espada do
Espírito, que é a palavra de Deus; 18 ycom toda oração e súplica, orando zem todo tempo a no Espírito e para isto b vigiando com toda perseverança e csúplica por todos os santos 19 e d também
por mim; para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para, ecom intrepidez,
fazer conhecido fo mistério do evangelho, 20 pelo qual gsou embaixador hem cadeias, para que,
em Cristo, eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo.
TÍQUICO

E, ipara que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará j Tíquico,
o irmão amado e fiel ministro do Senhor. 22 Foi para isso que eu vo-lo enviei, para que saibais
a nosso respeito, e ele kconsole o vosso coração.
21

A BÊNÇÃO

Paz seja com os irmãos e mamor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. 24 A
graça seja com todos os que namam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo.
23 l

o Diabo (2.14, 15, 17). Isaías 52.7 profetizou que, na
restauração de Israel, no fim do tempo, haveria
paz; e essa restauração começou em Cristo e em
todos os que se identificam com ele.
6.16 escudo da fé. O escudo romano era grande
o bastante para cobrir todo o corpo. Era feito de
madeira, coberto de pele de animal e unido com
ferro no topo e na base. Quando mergulhado em
água, antes de uma batalha, podia apagar flechas
que haviam sido mergulhadas em piche e acesas.
No Antigo Testamento, o Senhor é o “escudo” de
seu povo (Gn 15.1; Sl 144, 1, 2).
6.17 capacete da salvação. O Antigo Testamento profetiza que Deus usaria essa parte da
armadura quando viesse para julgar e derrotar os
oponentes na batalha do tempo final (cf. Is 59.17).
Os crentes devem identificar-se com essa armadura em Cristo. Para Paulo, a salvação é uma experiência presente (2.8 e nota), bem como uma esperança futura (1Ts 5.8). A base suprema de confiança
do crente é a fidelidade de Deus para completar a
salvação que ele começou (Fp 1.6).
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espada do Espírito, que é a palavra de
Deus. A única arma ofensiva no arsenal do crente
é comparada à espada romana, curta e destinada
ao combate corpo a corpo. Jesus usou a Palavra de
Deus em sua batalha contra as tentações de Satanás no deserto (Mt 4.1-11; Lc 4.1-13). Foi profetizado
que o Senhor faria a boca de seu Servo messiânico
como uma espada aguda (Is 49.2; cf. Ap 1.16; 2.12, 16;
19.15). Cristo começou a cumprir essa profecia em
sua primeira vinda (Ap 1.16; 2.12, 16), e a profecia será
completada na vinda final de Cristo (Ap 19.15). Os seguidores de Cristo também têm essa arma ofensiva
quando creem em Cristo e entram em união com ele.
6.18-20 Nessa passagem, o tema da batalha
termina com uma chamada urgente à oração militante (“vigiando”) em favor de todos os crentes
e do ministério de Paulo (Cl 4.2-4). É possível que,
junto com a “espada do Espírito”, a oração seja a
arma mais ofensiva do arsenal do crente. Quanto à
dependência de Paulo relativa à oração, ver 1.15-23.
A mudança radical operada pelo evangelho é mostrada no fato de que agora Paulo pede aos gentios,

14 r 1Pe 1.13; [Is
11.5]; ver Lc
12.35 s Is 59.17;
1Ts 5.8; [Is 61.10;
2Co 6.7]
15 t Is 52.7; Rm
10.15; [Êx 12.11]
16 u [1Jo 5.4]
v [Sl 120.4] w ver
Mt 13.19
17 s [ver v. 14,
acima] x Hb 4.12;
[Is 49.2; Os 6.5;
2Co 6.7]
18 y Cl 4.2-4 z Lc
18.1 a Jd 20; ver
Rm 8.26 b ver Mc
13.33 c 1Tm 2.1
19 d Cl 4.3; 1Ts 5.25;
2Ts 3.1; [Is 50.4]
e ver At 4.29
f cap. 3.3
20 g ver 2 Co 5.20
h ver At 28.20
21 i Cl 4.7-9 j At 20.4;
2Tm 4.12; Tt 3.12
22 k Cl 2.2
23 l Gl 6.16; 2Ts
3.16; 1Pe 5.14 m [Gl
5.6; 1Ts 5.8]
24 n [1Co 16.22]

antes excluídos da comunhão e da comunidade de
Deus (2.11-12), que intercedam em seu favor, visto
que agora eles têm acesso ao Pai, por meio do Filho,
no Espírito (2.18).
6.20 embaixador em cadeias. A situação de
Paulo é cheia de ironia. Ele é um delegado autorizado do Senhor que é exaltado acima de toda criatura no céu e na terra, e cujo título está acima de
qualquer outro nome (Fp 2.20). Mas os governantes dessa época detinham Paulo como prisioneiro,
mostrando sua cegueira ignorante quanto à glória
do Senhor (1Co 2.8). Seu ofício de embaixador exige
que ele fale em nome de seu Soberano, enquanto
suas cadeias o tentam à timidez, compelindo-o a
rogar orações por ousadia.
6.21-24 Tíquico. Ver nota em Colossenses 4.78. A ausência de saudações pessoais nessa carta
pode ser uma indicação de que foi planejada para
circulação, mais do que para uma única igreja. Ver
Introdução: Data e Circunstâncias.
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