A simplicidade dos pequeninos
Em nossos dias, quando utilizamos o termo ‘inocente’, somos remetidos à ideia de
alguém que nada sabe, ou seja, que desconhece que é simples. O termo inocente,
neste artigo, não se refere às questões próprias aos tribunais, onde temos o
culpado e o livre de culpa, este último, também, chamado de inocente.

A simplicidade dos pequeninos
“O prudente prevê o mal e esconde-se; mas, os simples, passam e acabam
pagando.” (Provérbios 22:3)
“O avisado vê o mal e esconde-se; mas, os simples, passam e sofrem a
pena.” (Provérbios 27:12)

Introdução
A condição do ‘infante’, em relação ao ‘pecado’, fomenta muitas discussões e, pela
má compreensão, acerca da natureza do pecado, sobram suposições e vários
desvarios doutrinários, acerca do tema.
Há quem acredite, sem suporte bíblico, que uma criancinha inocente, ingênua ou,
sem consciência, é isenta de pecado. Através de uma perspectiva humana, com
base em viés sentimental, questionam se é possível um infante de aspecto
‘angelical’, que nunca fez nada de errado, do ponto de vista moral, ser um
pecador.
Entender que, pela tenra idade, uma criança é isenta de pecado, é temerário, à
luz das Escrituras, vez que Deus garantiu a Abraão que não destruiria as cidades
de Sodoma e Gomorra, se nelas houvesse ao menos dez justos.
Sabemos que somente três pessoas foram resgatadas com vida das cidades de
Sodoma e Gomorra: o justo Ló e suas duas filhas e que todas as criancinhas,
juntamente com os habitantes adultos, foram dizimadas por Deus.

Qual entendimento abstrair acerca da destruição das crianças das cidades de
Sodoma e Gomorra, quando da subversão dessas cidades?

Justo é o mesmo que inocente?
Como Deus garantiu que não destruiria as cidades de Sodoma e Gomorra, se
nelas houvesse dez justos, isso significa, claramente, que as muitas criancinhas de
Sodoma e Gomorra não eram justas diante de Deus, apesar de nada saberem
(inocentes)!
“Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio; que o justo
seja como o ímpio, longe de ti. Não faria justiça o Juiz de toda a terra? Então
disse o Senhor: Se eu em Sodoma, achar cinquenta justos dentro da cidade,
pouparei a todo o lugar por amor deles (…) Disse mais: Ora, não se ire o
Senhor, que ainda só mais esta vez falo: Se porventura se acharem ali dez?
E disse: Não a destruirei, por amor dos dez” (Gn 18:25-26 e 32).
Através dessa passagem bíblica e de outras que relatam a morte de crianças,
verifica-se que inocência ou simplicidade não é o mesmo que ser justo diante de
Deus. Mesmo o simples, o inocente, o não alertado, o desconhecedor ou, o sem
consciência, são passíveis de pena ou, das consequências do pecado.
O principio que se aplica, é o mesmo apontado pelo Pregador, no Livro dos
Provérbios: Como é possível um inocente (simples) sofrer as consequências,
somente por passar em um determinado lugar?
Ora, um ladrão, ao saber que esta ocorrendo um tiroteio, em determinado lugar,
imediatamente se esconde, mas, um inocente ou, um simples (que nada sabe
acerca do que está ocorrendo), caso passe em meio ao tiroteio, sofrerá as
consequências.
Como o simples ou, o inocente, são passíveis de sofrerem as consequências,
compreende-se o motivo pelo qual a Bíblia utiliza a figura da escravidão para
ilustrar a condição do homem sob a égide do pecado.

Escravos do pecado
Adão, pela ofensa no Éden, vendeu todos os seus descendentes como escravos ao
pecado. Por analogia, assim como nas sociedades antigas, os descendentes de
escravos eram escravos e permaneciam por toda existência terrena sob as
consequências da escravidão, simplesmente, porque nasceram de escravos.
Igualmente se dá com os menores, quando vem ao mundo: são escravos do
pecado, em função da semente dos seus pais, que, também, são escravos do
pecado.
A escravidão, nas sociedades antigas, alcançava os filhos dos escravos,
independente de moralidade, inocência, habilidade, sentimento ou, idade, vez que
o pecado, como senhor, estabeleceu o seu domínio sobre todos os descendentes
de Adão, independentemente de raça, cor, nacionalidade, moral, tamanho, idade,
sexo, etc.
O apóstolo Paulo enfatizou que um pecou (Adão) e, como consequência, a morte
(penalidade, consequência) passou a todos os homens, por isso, é dito que todos
pecaram (Rm5:12). A morte, como consequência da ofensa de Adão, passou a
todos os homens, mesmo sem terem culpa ou, dolo algum, o que demonstra que a
pena, como consequência da ofensa de Adão, repousa sobre todos os homens,
mesmo sobre os inocentes ou, sobre os simples.
Em nossos dias, quando utilizamos o termo ‘inocente’, somos remetidos à ideia de
alguém que nada sabe, ou seja, que desconhece que é simples. O termo inocente,
neste artigo, não se refere às questões próprias aos tribunais, onde temos o
culpado e o livre de culpa, este último, também, chamado de inocente.
Um aborígene nada sabe sobre a sua condição diante de Deus e, nesse aspecto, é
um inocente, porém, o tal não é livre da condenação estabelecida, em função da
ofensa de Adão, portanto, é culpável diante de Deus pela condenação estabelecida
no Éden.
Deste modo, é possível dizer que alguém é inocente, em razão de nada saber,
porém, culpável diante de Deus, em função da condenação estabelecida no Éden.
Por conseguinte, é possível alguém ser inocente e ímpio, nada saber e ser injusto
diante de Deus. Esse alguém pode ser simples, mas sobre ele pesam as
consequências da ofensa de Adão.

A morte
A condição imposta pela ofensa, que é a morte (separação, alienação de Deus), é o
que torna o homem pecador. A humanidade é pecadora, porque as consequências
da ofensa, do primeiro homem que pecou, passaram aos seus descendentes:
condenação e morte (separação).
Foi no Éden que a humanidade, na coxa de Adão, juntamente, alienou-se de Deus
e se fez imunda. Adão é a porta larga, por onde todos os seus descendentes
entram no mundo e, por estarem na sua ‘coxa’, juntamente, todos os homens se
desviaram e se fizeram imundos, não importando se judeus ou gentios (Sl 53:3,Sl
58:3).
“Desviaram-se todos e, juntamente, se fizeram imundos; não há quem faça o
bem, não, nem sequer um” (Sl 53:3);
“Alienam-se os ímpios, desde a madre; andam errados, desde que nasceram,
falando mentiras” (Sl 58:3);
Uma é a verdade: se não nascer de novo, da semente incorruptível, não se pode
ver o reino dos céus! Sem entrar pela porta estreita, que é Cristo, jamais o
homem poderá ter acesso ao reino dos céus! Isso porque, o nascimento natural é
segundo a semente corruptível de Adão, que é terrena.
Como carne e sangue não podem herdar o reino dos céus e a corrupção não pode
herdar a incorrupção, certo é, que é necessário nascer da semente de Deus, para
ter acesso ao reino de Deus.
“E agora digo isto, irmãos: que a carne e o sangue não podem herdar o
reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção” (1 Co 15:50).
Criança ou não, inocente ou não, se é nascido da carne, é carnal, portanto,
corruptível e terreno. Se é carne, corruptível e terreno, não podem herdar a
incorrupção, mesmo os infantes. As condições apontadas pelo apóstolo Paulo:
carne, sangue e incorrupção, abarcam as crianças e não temos, na Bíblia,
qualquer alusão a possíveis exceções.
O que um pai deixa de herdade, não depende do dolo ou da culpa dos filhos. Filho

é filho, não importando questões morais ou, comportamentais, portanto, é
herdeiro, por vínculo familiar ou, de sangue. A alienação de Deus é a herança que
o primeiro pai da humanidade deixou a todos os seus descendentes, por vinculo
de sangue, portanto, não depende de questão moral ou, comportamental.
A realidade do pecado não se refere à possibilidade de uma criança se desviar dos
preceitos legais ou, morais, instituídos pela sociedade ou, ainda, que tenha
herdado um comportamento ou, um caráter transviado do primeiro homem, Adão.
O pecado não diz de uma tendência enraizada de caminhos tortuosos,
desvinculados da boa moral ou, dos bons costumes. O pecado não diz de escolhas
entre certo e errado, entre bem e mal, que o conhecimento do fruto da árvore do
conhecimento do bem e do mal legou aos homens.
O pecado refere-se a uma barreira de separação erguida entre o homem e Deus,
por causa da ofensa de Adão, que lhe conferiu a condição de morto para Deus. A
condição do homem, ao entrar no mundo, por Adão, a porta larga, é estar
separado de Deus. A separação de Deus (morte) é consequência do pecado e não
os desvios morais.
Mas, equivocadamente, as pessoas rotulam como pecado as decisões que os
homens tomam, tendo por base o conhecimento do fruto da árvore do
conhecimento do bem e do mal e se esquecem da barreira de separação que há
entre Deus e os homens.
Todos os homens, quando abrem a madre, entram no mundo, por Adão, e seguem
um caminho largo, que os conduzirá à perdição, independentemente da moral,
costumes, caráter, honradez, idade, nacionalidade, etc.
Assim como o principado é condição que se herda de berço, o pecado é condição
que se herda de nascimento: separação de Deus.
Em função da ofensa de Adão, que desobedeceu a lei santa, justa e boa (visto que
a lei dada no Éden visava proteger o homem da morte), entrou o pecado no
mundo, ou seja, a barreira de separação entre Deus e os homens e, pelo pecado,
veio a condenação: morte (Rm 5:18). Como a morte passou a todos os homens,
isso significa que todos estão condenados e apenados com a morte, portanto,
designados ‘pecadores’.
A consequência da queda de Adão é funesta para a humanidade, mesmo sobre

aqueles que não desobedeceram à ordem direta de Deus dada no Éden, que diz:
“Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás;
porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás” (Gn 2:17).
Os infantes serem tidos por ímpios por Deus é a expressão mais contundente da
ofensa de Adão, por causa das questões sentimentais próprias ao homem, pois a
morte reina tanto sobre criancinhas, quanto sobre adultos.
“… entretanto, reinou a morte, desde Adão, até Moisés, mesmo sobre
aqueles que não pecaram à semelhança da morte de Adão…” (Rm 5.14).
Uma criança ser tida como pecadora choca a concepção do homem natural. Os
sentimentos como dó, apego, afeição, etc., turvam o entendimento do homem,
porém, a realidade é o que é, não importando os sentimentos humanos!
Se o homem está triste ou feliz, a verdade é a verdade. Se o homem gosta ou não
gosta, a justiça é a justiça. Aceitando ou, não, a lei da gravidade, os homens estão
sujeitos a ela. Querendo ou, não, o tempo é inexorável, portanto, ao tratar da
realidade do pecado, não se pode considerá-lo sob influência dos sentimentos ou,
através da ótica das emoções humanas.
Como a morte alcança a todos, infantes e adultos, mesmo aqueles que não
compreendem a sua triste condição herdada: escravos do pecado ou, nem
possuem consciência para compreender o que é ser escravo do pecado, a morte é
fato e demonstra que todos estão sob domínio do pecado, sem exceção.
Isso porque a morte, como pena da condenação decorrente da ofensa de Adão,
entrou no mundo e alcançou a todos os seus descendentes, como uma herança
(Rm 5:12).

A natureza do pecado
Entretanto, além do erro de se considerar que uma criança inocente como justa,
ou seja, isenta de pecado, há outros erros semelhantemente perniciosos:
a. Considerar que o pecado é um princípio nas crianças que,
invariavelmente, as levará a fazer coisas erradas;

b. Considerar que ações erradas do ponto de vista da lei, da moral e dos
bons costumes seriam provenientes de uma semente (o pecado) latente na
criança;
c. Considerar que uma criança aprende a pecar durante o seu
desenvolvimento e, por isso, quando praticar algo inconveniente, tornarse-á pecadora;
d. Entender que uma criança é pecadora por ser completamente ‘depravada’
pois, todos os tipos de pecados já estão plantados em seu coração.
O Dr. Russel Sheed entendia que o homem aprende[1] a pecar quando adquire
hábitos em um ambiente onde não é corrigido. Para o Dr. Shedd, Adão
desobedeceu a Deus e legou aos seus descendentes uma inclinação para o mal.
Em outra abordagem, Sheed aponta a consequência do pecado como culpa, como
se o pecado fosse uma questão de cunho psíquico, daí a abordagem do ponto de
vista sentimental[2].
No entanto, a Bíblia sublinha que o pecado não possui relação alguma com
aprendizado, mas, sim, com o nascimento natural, em que o escravo do pecado
traz ao mundo descendentes, escravos do pecado. Por descender de um ímpio,
aquele que é gerado, também, é ímpio e procederá impiamente, não importando
se o ímpio gerado viera praticar ou, não, boas ou, más ações, do ponto de vista da
moral humana.
“Como diz o provérbio dos antigos: Dos ímpios procede a impiedade; porém
a minha mão não será contra ti” (1 Sm 24:13).
O pecado não diz de uma inclinação para o mal, mas de uma natureza má. A
condição de pecador não é questão de hábito, mas de natureza. A natureza de
alguém separada de Deus é morte, mentira, trevas, mal, vil, etc., e, em função
dessa natureza, é pecador. Isso significa que o pecador jamais faz o bem (Sl 53:3),
mesmo que queira, pois o seu coração enganoso obra continuamente o mal, pois,
como escravo, pertence, por direito, ao seu senhor, servindo como instrumento do
pecado.
É por isso que o salmista descreve o ímpio como aquele que, desde que nasce,
continuamente, profere mentiras. Fala mentira, desde que nasce, por causa do
coração enganoso que herdou e, como a boca fala o que o coração está cheio,
profere continuamente mentiras (Sl 58:3; Jr 17:9; Pv 12:5).

O homem é pecador porque é mal no sentido de vil, baixo, ralé, etc., mesmo
sabendo dar boas dádivas aos seus semelhantes (Lc 11:13). O problema do
pecado decorre da semente que traz os homens ao mundo e não das suas ações.
Praticar boas ações não muda a natureza de alguém, gerado da semente
corruptível. Uma semente ruim (vil, ralé) forma árvore má que só pode produzir
frutos maus.
“Não pode a árvore boa dar maus frutos; nem a árvore má dar frutos bons”
(Mt 7:18).
O problema da árvore má em dar maus frutos decorre da semente que foi
plantada, ou seja, está na natureza da árvore. Não importa o quão vistosas
estejam as folhagens; a qualidade do fruto sempre estará comprometida. Não
importa o quão boa é a qualidade da terra; os frutos sempre serão conforme a
espécie da semente (Is 26:10).
O problema de uma criança em ser má e dar frutos maus, não está no seu
comportamento futuro, antes, decorre da semente a qual nasceu. Não importa o
quão vistoso possa parecer aos olhos dos homens alguém que atingiu a
maturidade, por causa da natureza herdada de Adão, estará impossibilitado de
produzir bons frutos.
Os israelitas achavam que eram livres e que nunca foram servos de ninguém,
simplesmente, por serem descendentes da carne de Abraão e, por isso, sempre
diziam: temos por Pai a Abraão, quando procuravam demonstrar que eram salvos
(Mt 3:9; Jo 8:39).
O fruto dos lábios dos judeus não era um fruto bom, pois não admitiam o que foi
evidenciado pelo profeta Isaías:
“Ó SENHOR Deus nosso, já outros senhores têm tido domínio sobre nós;
porém, por ti só, nos lembramos de teu nome” (Is 26:13).
O fruto de um homem pode ser bom ou mal e, respectivamente, nascer de um
coração bom ou mal e do fruto dos lábios, torna-se farto o seu ventre. Fruto na
Bíblia diz do que procede do coração e é pronunciado pelos lábios, por isso é dito
que a boca fala do que o coração está cheio.
“Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre; dos renovos dos seus

lábios ficará satisfeito” (Pv 18:20).
O fruto dos lábios de um crente em Cristo é segundo a verdade do evangelho:
admitir que Jesus é o Cristo (Hb 13:15). O fruto dos lábios de um homem mal
jamais admitirá verdades como: Jesus veio em carne, Jesus é o Filho de Deus,
Jesus é o Filho de Davi, etc.
Quando Jesus disse que os judeus precisavam permanecer em Seu ensino para
conhecerem a verdade e serem livres, o fruto bom seria admitir: Mestre, ‘outros
senhores têm tido domínio sobre nós’, mas como disseram: ‘nunca fomos escravos
de ninguém’, professaram uma mentira segundo o coração maligno que
herdaram, portanto, eram escravos do pecado.
“Respondeu-lhes Jesus: Em verdade, em verdade vos digo que todo aquele
que comete pecado é servo do pecado” (Jo 8:34).
Um coração sujeito ao pecado é altivo, ou seja, jamais admite que é escravo. Todo
homem é mentiroso, desde que nasce, inclusive os descendentes da carne de
Abraão (Rm 3:4), por isso, precisavam morrer (circuncisão do coração) e nascer
de novo da palavra de Deus.
Diferentemente do que o Dr. Shedd disse, a consequência do pecado é alienação
de Deus e não o sentimento de culpa. O sentimento de culpa que aflorou em Adão,
não alterou a sua comunhão com Deus, mas, sim, a sua desobediência. A culpa,
como sentimento de que algo deu errado, ou para tentar fugir à responsabilidade,
faz parte da natureza humana, mas a culpa não tem poder de alterar a relação do
homem com Deus.
O poder que atuou sobre o homem e alterou a sua condição, diz da força da lei,
que dizia: ‘certamente morreras’, não o sentimento de Adão de que estava com
medo de um castigo. A lei que estabelecia a morte como punição à desobediência
tornou-se a força do pecado, por isso o apóstolo Paulo apresenta a morte como
aguilhão “Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei” (1 Co
15:56).
Uma árvore que procede de uma semente má, também é má, quer seja grande ou,
pequena. O fruto da árvore má será sempre mau, não importando as boas ou, más
ações, que vier a praticar. Daí o veredicto:

“E também agora está posto o machado à raiz das árvores; toda a árvore,
pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo” (Mt 3:10).
Esse ensinamento de João Batista, também, foi dado por Cristo, nas seguintes
palavras:
“Ele, porém, respondendo, disse: Toda a planta que meu Pai celestial não
plantou, será arrancada” (Mt 15:13).
Devemos ter em mente que as boas e as más ações dos homens, somente
aproveitam ou, prejudicam aos seus semelhantes, portanto, não alteram a
condição do homem diante de Deus:
“Se pecares, que efetuarás contra ele? Se as tuas transgressões se
multiplicarem, que lhe farás? Se fores justo, que lhe darás ou, que receberá
ele da tua mão? A tua impiedade faria mal a outro tal como tu; e a tua
justiça aproveitaria ao filho do homem” (Jó 35:6-8).
A mudança da natureza do homem somente ocorre quando nasce de novo, de uma
semente incorruptível, a palavra de Deus, que concede ao homem uma nova
natureza: a divina, quando, portanto, torna-se santo, justo e bom!
“Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para
que, por elas, fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da
corrupção, que pela concupiscência há no mundo” (1 Pe 1:4).
Todas as crianças que vem ao mundo têm a oportunidade de serem regradas
moralmente ou, se tornarem transviadas, dependendo, em muito, do meio em que
ela está inserida. Todas podem seguir uma boa vida moral e possuir bons
costumes, como, também, podem se desviar da boa moral e dos bons costumes.
Segundo a concepção humana, uma pessoa moralmente correta segue um bom
caminho e uma pessoa imoral segue o mau caminho, porém, não é essa realidade
que a Bíblia revela, pois ela ensina que todos os homens que vem ao mundo
entram por Adão (porta larga) e seguem por um caminho largo que conduz à
perdição, independentemente de suas práticas e hábitos.
O caminho que conduz o homem à perdição não é sinuoso e nem tortuoso, antes
largo. Moralmente, o homem pode seguir caminhos tortuosos ou retos,
entretanto, o caminho da boa ou má moral não diz do caminho que conduz à

perdição.
‘Uma pessoa moralmente correta que frequentou um ambiente onde havia
objeção contra mentir, linguagem obscena, comentários desnecessários e
prejudiciais, usar o nome de Deus em vão, etc.’, percorre o mesmo caminho de
perdição de alguém que não foi criado em um ambiente que não havia objeção
alguma com relação a certas práticas perniciosas. Tanto moralmente corretos,
quanto incorretos, percorrem o caminho da perdição, pelo fato de terem acessado
o mundo, através da porta larga, que é Adão.
Vale destacar que nenhuma criança vem ao mundo com um princípio ou
tendência de seguir o que é moralmente errado e pernicioso. Todos os recémnascidos são como ‘tábuas rasas’. Todas são como folhas em branco, na qual, pela
convivência, são incutidos conhecimentos e desejos. É por isso que devem ser
instruídos no caminho que devem andar, para não se desviarem, quando
crescerem.
No entanto, mesmo essas ‘tabuas rasas’ são pecadoras, assim como um adulto
permanece pecador, enquanto dorme. O pecador não deixa de ser pecador
enquanto dorme, pois o pecado é uma questão de natureza alienada de Deus e
não deriva do comportamento.
O pensamento de que, no coração de uma criança, já estão ‘plantadas sementes
de todo tipo de pecado’[3] é equivocado, visto que, na verdade, a criança está no
pecado e, não o pecado, como uma semente, está latente no coração da criança.
A criança deriva de uma semente corruptível que a introduziu no mundo, toda em
pecado, pecado esse que não possui relação com o bem ou com o mal que ela vier
a praticar. A criança é pecadora, em razão de ter estado na coxa do primeiro
homem que pecou, e não porque foi introduzida uma semente que a levará à
prática de coisas inconvenientes.
É em função de o homem estar no pecado que é necessário que o corpo do pecado
seja desfeito, o que ocorre quando o homem morre com Cristo. Deus não extrai
uma semente do pecado do coração do homem, antes, através da circuncisão do
coração, toda a carne do pecado é despojada (lançada fora) (Rm 6:6; Cl 2:11).
Davi confessou que foi formado em iniquidade e concebido em pecado (Sl 51:5), o
que demonstra que Ele nasceu sob o domínio do pecado e não que, em seu

coração, foi colocado uma ‘semente de pecados’. Davi nasceu todo no pecado:
corpo, alma e espírito, de modo que Ele apela a Deus que lhe dê um novo coração
e um novo espírito (novo nascimento).
Se o pecado fosse um princípio ou, uma semente, bastava extirpar a semente ou a
árvore do pecado que floresceu no coração do homem, entretanto, vemos que é
necessário que o próprio coração que teve origem da semente de Adão, seja
trocado por um novo coração, segundo o poder de Deus, pois o machado é posto à
raiz das árvores, vez que o homem está no pecado e não o pecado no homem.
“Cria (Bara – cf. hb) em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um
espírito reto” (Sl 51:10)
O erro em entender que no coração das crianças o pecado é como semente,
decorre do erro de entender que Cristo leva ‘os pecados do pecador para a cruz’,
como se o pecado fosse um fardo. Na verdade, o homem está no pecado e o
pecado nele, de modo que Jesus não leva ‘os pecados do pecador’[4], antes
convida os homens que o sigam até a cruz, para que sejam crucificados, mortos,
sepultados e possam ressurgir (Mt 10:38; Rm 6:6; Cl 2:12).
Do homem é dito que é pecador porque, pela ofensa de Adão, a humanidade
‘pecou’. A humanidade pecou, assim como é dito que um fruto impróprio para o
consumo ou, aquém dos padrões de qualidade, ‘pecou’, ou seja, a humanidade
tornou-se imprópria para a glória de Deus.
“Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus” (Rm 3:23).
Quando é dito que todos ‘pecaram’, não significa que todos fizeram coisas
inconvenientes, do ponto de vista moral, para serem pecadores, antes, que, na
madre ocorreu um erro. Desde a madre, os homens se desviam (alienam) de Deus
e o fruto dos lábios é mau (falando mentiras), pois, procede de um coração
mentiroso (Sl 58:3).
Todos vêm ao mundo sob o domínio do pecado e estão entregues aos seus desejos,
guiados pela concupiscência dos olhos e pela soberba da vida, mas essas questões
não são, propriamente, o pecado, antes os desejos, as concupiscências e a
soberba são uma nevoa (entenebrecidos) que impede as pessoas de enxergarem a
luz da verdade do evangelho (Ef 4:18).

Um monge que vive uma vida de ascetismo e não pratica as mesmas ações
desregradas dos demais homens, na tentativa de se aproximar de Deus, é
soberbo, nada sabe. Do mesmo modo que os demais homens, um monge está
entregue aos seus próprios desejos e é guiado pela soberba da vida e pela
concupiscência dos olhos. Um religioso que vive de práticas caridosas, de cuidado
para com o semelhante, que fez voto de castidade, etc., está em igual condição
que os demais homens pecadores.

Reforma protestante
A teologia reformada introduziu o conceito da ‘depravação total’, para falar da
natureza do homem caído, mas, tal nomenclatura, decorre de uma má leitura do
que é o pecado.
Os reformadores seguiram a concepção de que o ser humano só é pecador, por
ser ‘moralmente responsável’, quando formularam o conceito de depravação[5],
para se referirem à corrupção e à degradação moral do homem.
Por fim, construíram o conceito de ‘depravação total’[6], de que o homem está
moralmente ou, espiritualmente morto, ou que o homem natural é como um corpo
morto moral e espiritualmente. Para os da reforma, a natureza da escravidão do
pecado é moral e espiritual, ou seja, o homem é moralmente e espiritualmente
escravo do pecado[7].
Quando apresenta o homem como pecador, a Bíblia não trata de questões de
ordem moral e nem se é, moralmente, responsável. Quando a Bíblia diz que o
homem é mau ou, mentiroso, não está apontando para questões de ordem moral,
antes distingue a natureza de quem é mal, no sentido de vil, baixo, ralé, em
contrate com aquele que é bom, luz e verdade por questões e impedimentos que
vem de berço (Rm 3:4).
Quando Adão comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal,
instantaneamente, tornou-se pecador. O que isso significa? Que de imediato
ergueu-se uma barreira de separação, e aquele que era santo, justo e bom, passou
à condição de imundo, ímpio e mau.
Independentemente da moral e dos costumes que Adão iria aprender ou adotar,

no instante após comer do fruto, já estava separado d’Aquele que é a vida,
portanto, passou à condição de morto para Deus e vivo para o seu vil senhor, o
pecado. Após desobedecer, Adão foi imediatamente responsabilizado pela ofensa,
e o que o vinculou ao pecado foi a morte (alienação), e não a moral.
Quando a Bíblia apresenta o homem como mau, não diz da sua moral, mas da sua
condição de alienado daquele que é bom. Qualquer boa ação que o homem
pratique na intenção de alcançar a Deus é inócua, pois, por mais que alguém da
ralé se proponha a viver como alguém da nobreza, jamais mudará a sua condição.
Ao vender-se ao pecado como escravo, Adão deixou de ser participante da
natureza divina e passou a uma nova condição: inferior.
A Bíblia não diz que o homem está ‘moralmente’[8]morto, como apregoa a
teologia reformada, antes que está separado (morto) para Deus. A natureza da
morte não é moral, mas, sim, uma barreira que impede a comunhão entre as
partes.
A barreira de separação não é segundo a moral, porque Jesus não veio salvar o
homem de questões de cunho moral, mas, antes, veio para conceder comunhão
com o Criador, removendo a parede de separação que há entre Deus e os homens:
o pecado. O evangelho não visa resgatar o caráter ou a moral da humanidade,
mas, sim, tirar a barreira de separação (tirar o pecado do mundo), transportando
o homem das trevas para o reino do Filho do seu amor.
Questões morais são barreiras comportamentais que os homens erguem entre si e
que proporcionam uma melhor vivência entre si. Entraves morais entre os
homens não diz da barreira do pecado erguida entre Deus e os homens.

Alerta
Os pais cristãos devem compreender que os infantes são pecadores e que podem
ser regenerados por meio da fé (evangelho), crendo em Cristo Jesus.
O erro que acometeu os filhos de Abraão, de presumirem de si mesmos que eram
filhos de Deus, por terem por pai a Abraão, aquele a quem a promessa foi feita, é
o mesmo erro que ronda muitos pais cristãos que pensam que os seus filhos são
salvos pelo fato de serem filhos de pais cristãos.

A promessa que Deus fez a Abraão não foi aos seus descendentes segundo a
carne, mas ao Seu Descendente, que é Cristo. De igual modo, a promessa de Deus
no seu Descendente, que é Cristo, é para todos quantos crerem no evangelho,
não aos que descenderem da carne de quem crê.
Um pai cristão deve ter em mente que o pecado foi introduzido no mundo por
Adão e a graça em Cristo, através do último Adão. Igualmente, precisa
compreender que, para ser pecador, basta ter entrado no mundo e que para ser
salvo, é necessário nascer de novo, crendo em Cristo através da semente
incorruptível, que é a palavra de Deus.
O crente em Cristo deve saber que uma criança não é potencialmente pecadora
porque está propensa a cometer erros no futuro, antes é pecadora porque veio ao
mundo na condição de escrava do pecado, pelo fato de Adão, ao desobedecer a
Deus, ter se vendido ao pecado como escravo.
O crente em Cristo deve entender que tem dupla e árdua missão:
a) instruir os seus filhos acerca da verdade do evangelho, para que sejam
salvos da condenação estabelecida em Adão, e;
b) instruí-los quanto ao bom porte em sociedade, evidenciando que a
sociedade não é misericordiosa quando pune os transgressores.
Quando lemos a mensagem do apóstolo Paulo: “E eles disseram: Crê no Senhor
Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa” (At 16:31), certo é que a salvação está
em crer em Cristo. Mas, para que os descendentes do carcereiro (casa) fossem
salvos, também precisaram crer e, por isso, o apóstolo pregou o evangelho a
todos da casa do carcereiro:
“E lhe pregavam a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua
casa. E, tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os
vergões; e logo foi batizado, ele e todos os seus. E, levando-os à sua casa,
lhes pôs a mesa; e, na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa”
(At 16:32-34).
Se só bastasse ao carcereiro crer e a sua casa inteira seria salva, não seria
necessário pregar a palavra a todos que estavam na sua casa para que o
carcereiro e todos os seus familiares fossem batizados.

Por isso é dito:
“O qual te dirá palavras, com que te salves, tu e toda a tua casa” (At 11:14).
Outro ponto a se destacar, está na passagem em que Jesus fica indignado ao ver
os seus discípulos proibindo as pessoas de trazerem as crianças para tocarem
nele, quando disse:
“Deixai vir os meninos a mim e não os impeçais; porque dos tais é o reino de
Deus” (Mc 10:14).
Os discípulos foram repreendidos para que deixassem as criancinhas se
achegarem a Cristo e Ele dá o motivo: ‘porque dos tais é o reino de Deus’. Ora, o
reino de Deus, que é Cristo, é de todos quantos atendem ao convite: “Vinde a
mim…”, não importando, se infantes ou, se adultos. Jesus pontuou aos seus
discípulos a necessidade das crianças se achegarem a Ele, pois, das que vão a Ele,
pertence o reino dos céus.
Jesus não afirmou que o reino dos céus pertence a todas as crianças, pelo fato de
serem crianças, antes, que o reino pertence às crianças que vão a Ele: “dos
tais”[9]. Por que o reino dos céus é das crianças que vão a Cristo? Porque elas
também podem produzir o perfeito louvor, que é confessar que Jesus é o Cristo: –
Hosana ao Filho de Davi! (Mt 21:15).
Portanto, todas as crianças precisam ser evangelizadas, pois, só através do
mandamento contido no evangelho, que elas podem se precaver do mal que
herdaram ao entrar no mundo, se escondendo em Cristo, caso contrário, sofrerão
as consequências da ofensa de Adão.

Correção ortográfica: Pr. Carlos Gasparotto

[1]“É assim que aprendemos a pecar: linguagem obscena, comentários
desnecessários prejudiciais, usar o nome de Deus em vão, tornam-se hábitos pela
prática dentro de um ambiente onde ninguém cria objeção alguma” Sheed,

Russell P., Lei, Graça e Santificação, 2ª Ed., editora Vida Nova, pág. 99 (grifo
nosso).
[2] “A consequência do pecado inevitavelmente é a culpa, aquele sentimento ruim
de ter errado, de ter fugido de nossa responsabilidade. É um pressentimento de
castigo merecido, de uma dívida que terá que ser paga”. Sheed, Russell P.,
Psicologia, pecado e culpa Consulta realizada em 30/12/16.
[3]Sinclair B. Ferguson, ao escrever sobre a condição dos infantes, citou Robert
Murray McCheyne, de que os infantes, ‘mesmo nessa idade, a semente de todo
tipo de pecado já está plantada em seus corações’. Sinclair B. Ferguson ,
Inocentes Pequeninos, Revista Os Puritanos, pág.
24
<https://issuu.com/heraldoa/docs/revista_03-2010_-_vergonha_do_pecado>.
[4]“… que levou os pecados desse pecado para cruz…” Bíblia de Scofield, com
referências, nota de rodapé, pág. 1147.
[5] “Depravação é uma palavra que descreve o estado ou disposição do homem,
considerado um ser moral. Ser moral é alguém responsável diante de Deus por
seus pensamentos, fala e conduta. Depravação significa a corrupção moral da
natureza humana. Refere-se ao estado de pecaminosidade natural do não
regenerado” Cole, C. D., Definição de doutrina – Volume II, As Doutrinas do
Pecado, da Salvação e do Serviço. Capítulo 3: Depravação – total, universal e
inerente.
[6] “A depravação total significa que o homem, como resultado do pecado
original, está morto moral ou espiritualmente. E morto, como adjetivo, não admite
comparação. Não há grau de morte; mas há grau na morte. Diante de nós está um
morto. Há um dia que está morto. Ele está morto totalmente em todas as partes
físicas. Eis outro morto. Ele está morto há uma semana. Ele não está mais morto
do que o outro, mas o corpo se encontra em uma condição pior. A Bíblia
apresenta o homem natural como um corpo morto moral ou espiritual” Cole, C.
D., Definição de doutrina – Volume II, As Doutrinas do Pecado, da Salvação e do
Serviço. Capítulo 3: Depravação – total, universal e inerente.
[7]“Se temos dificuldade aqui, pode ser porque falhamos em entender a natureza
da escravidão do pecador. Ela é uma escravidão moral e espiritual, não uma
escravidão metafísica, física ou psicológica. Se, como em minha ilustração da
máquina-robótica, alguém é fisicamente forçado a fazer algo que ele não deseje

fazer, então, certamente, sua escravidão remove sua responsabilidade pelo ato.
Confrontada com o seu “feito”, a pessoa teria uma escusa válida: “Eu não pude
evitar; eu fui fisicamente forçado a fazê-lo”. Mas, imagine alguém vindo diante de
um juiz humano e dizendo, para se escusar de um crime, “Eu não pude evitar,
meritíssimo; eu fui forçado a fazê-lo por minha natureza. Desde o nascimento
tenho sido um garoto extremamente perverso!”. Certamente há algo irônico sobre
apelar à depravação para escusar atos depravados! Se o nosso acusado é
realmente um “garoto extremamente perverso”, então, longe de ser uma escusa,
isso é mais uma razão para prendê-lo! Meu ponto, então, é que, embora a
escravidão física (e outros tipos de escravidão) possa fornecer escusas válidas
para ações contrariamente más, a escravidão moral não é uma escusa. Eu não
posso imaginar alguém disputando essa proposição, uma vez que ele a entenda
(…) A incapacidade do pecado é moral e espiritual; deveras, como temos visto, é
uma incapacidade da qual ele mesmo é responsável.” Frame, John,Livre-Arbítrio e
Responsabilidade Moral, artigo disponível na web; Grifo nosso.
<http://www.monergismo.com/textos/livre_arbitrio/livre_responsabilidade_frame.
htm> consulta realizada em 07/01/2017.
[8] “Moral refere-se ao conjunto de regras, padrões e normas adquiridos em uma
sociedade por meio da cultura, educação, cotidiano e costumes adquiridos no
âmbito social e familiar”, Wikipédia.
[9] “5108 τοιουτοςtoioutos (inclui as outras inflexões) de 5104 e 3778; adj”
Dicionário Bíblico Strong.

