O que é a circuncisão?
Por causa do sinal que Deus deu, equivocaram-se, pois passaram a entender que
eram filhos de Deus, por serem descendentes da carne de Abraão. Passaram a
acreditar que a justiça de Deus só era dada aos descendentes da carne de Abraão,
esquecendo-se de que Abraão foi justificado quando, ainda, na incircuncisão.

O que é a circuncisão?
A circuncisão é um sinal estabelecido por Deus na carne dos descendentes de
Abraão, em função da aliança deste com Deus. Esse sinal consistia em uma
incisão cirúrgica na carne do prepúcio (remoção da pele que cobre a glande do
órgão genital) de todas as crianças do sexo masculino, devendo ser realizada ao
oitavo dia de nascimento (Gn 17:11-12).
A aliança de Deus com Abraão consistiu em estabelecê-lo como pai de muitas
nações, de modo que Deus é o Deus de Abraão e dos seus descendentes (Gn 17:7)
e eles, herdeiros das terras das peregrinações do patriarca (Gn 17:8).
Em função do sinal que Deus estabeleceu, Abraão circuncidou toda a sua casa e a
si mesmo:
“Então tomou Abraão a seu filho Ismael, a todos os nascidos na sua casa e a
todos os comprados por seu dinheiro, todo o homem, entre os da casa de
Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúcio, naquele mesmo dia, como
Deus falara com ele” (Gn 17:23).
O sinal na carne dos homens em Israel servia para lembrá-los de que eram
descendentes de Abraão e da promessa que Deus havia feito ao pai da fé. O sinal
da circuncisão, também, seria para distingui-los das nações em redor.
No entanto, por causa do sinal que Deus deu, equivocaram-se, pois passaram a
entender que eram filhos de Deus, por serem descendentes da carne de Abraão.
Passaram a acreditar que a justiça de Deus só era dada aos descendentes da
carne de Abraão, esquecendo-se de que Abraão foi justificado quando, ainda, na

incircuncisão.
“E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na
incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles
também na incircuncisão; a fim de que, também, a justiça lhes seja
imputada” (Rm 4:11).
Em lugar de confiarem em Deus, os descendentes da carne de Abraão passaram a
confiar na carne, fazendo dela a sua ‘força’, e deste modo, se esqueceram de
confiar em Deus.
“Assim diz o SENHOR: Maldito o homem que confia no homem, faz da carne
o seu braço e aparta o seu coração do SENHOR!” (Jr 17:5).
Em função do desvio dos filhos de Israel, que consideravam que eram salvos por
serem descendentes da carne de Abraão, Deus passou a protestar contra eles,
dizendo:
“Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração e não mais endureçais a
vossa cerviz” (Dt 10:16; Jr 4:4).
Por intermédio de Moisés, Deus falou, abertamente, que eles não eram justos,
antes povo rebelde (Dt 9:4-6). Que eles não eram filhos de Deus, mas, uma
mancha, geração perversa e depravada (Dt 32:5).
Por serem transgressores, Deus deu-lhes a lei para que compreendessem que não
eram melhores do que os gentios e, igualmente, condenáveis diante de Deus: “Eis
que vêm dias, diz o SENHOR, em que castigarei a todo o circuncidado com o
incircunciso” (Jr 9:25; Rm 3:9 e 19).
“Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que
viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita; e foi posta pelos
anjos na mão de um medianeiro” (Gl 3:19; 1 Tm 1:9).
Com o passar do tempo, o termo ‘circuncisão’ acabou sendo utilizado para
designar os judeus e o termo incircuncisão para designar os gentios. Em função
disso, Pedro, por evangelizar os judeus, passou a ser denominado apóstolo da
circuncisão e Paulo, de apóstolo da incircuncisão ou, apóstolo dos gentios.
“Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me

estava confiado, como a Pedro o da circuncisão (porque aquele que operou,
eficazmente, em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou,
também, em mim com eficácia para com os gentios) e conhecendo Tiago,
Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia
sido dada, deram-nos a destra, em comunhão comigo e com Barnabé, para
que nós fôssemos aos gentios e eles, à circuncisão” (Gl 2:7-9).
A circuncisão era venerada entre os judeus, tanto que alguns se convenceram de
que eram cristãos e passaram a anunciar aos irmãos que, para se salvarem
tinham de se circuncidar, segundo o rito de Moisés (At 15:1).
Por causa da doutrina que anunciavam, que era contrária à verdade do
evangelho, o apóstolo Paulo os denominava de desordenados, faladores,
enganadores, vãos (Tt 1:10). As discussões dos judaizantes eram em torno de
questões como alimentos, dias, festas, purificação, linhagem, circuncisão,
genealogias, etc., tudo questões segundo mandamentos de homens.
Na Antiga Aliança, Deus havia instruído os filhos de Israel a se purificarem,
lavando-se com água limpa. Ora, a água limpa simbolizava a palavra de Deus, de
modo que ao se lavarem com água limpa, deveriam confiar que é Deus quem os
purificava, através da sua palavra, porém, eles passaram a confiar que a
purificação estava nas questões rituais e formais de se lavarem.
Os filhos de Israel, para serem filhos de Deus, deveriam ser circuncidados por
Deus, não por seus pais, segundo a carne e o sangue. Quando Deus deu a ordem:
‘circuncidai, pois, os vossos corações’, era uma incisão impossível para os homens
realizá-la, por isso, deveriam se sujeitar a Deus, obedecendo ao seu mandamento,
pois aí Deus haveria de circuncidá-los:
“E o SENHOR teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua
descendência, para amares ao SENHOR teu Deus, com todo o coração e
com toda a tua alma, para que vivas” (Dt 30:6).
Os filhos de Israel estavam todos mortos em delitos e pecados, assim como todos
os gentios, por serem descendentes da carne de Abraão, e não da mesma fé que
teve Abraão. Para viverem, precisavam ser circuncidados por Deus, isto é, serem
participantes da palavra que sai da boca de Deus (Dt 30:6; Dt 8:3).
Da mesma forma que os pais circuncidam os filhos, é Deus quem circuncida os

seus filhos, aqueles nascidos não da carne, nem do sangue e nem da vontade do
homem, mas da vontade de Deus (Jo 1:12).
Na Nova Aliança, o crente em Cristo é verdadeiramente circuncidado, a
circuncisão não feita por mão dos homens, mas pela circuncisão que lança fora o
corpo da carne, a circuncisão de Cristo (Cl 2:11). A circuncisão em Cristo se dá
através da crucificação do corpo da carne na cruz, onde o velho homem é
crucificado com Cristo, morto e sepultado (Cl 2:12).
A circuncisão do coração é a verdadeira circuncisão, pois é feita pelo espírito, ou
seja, pela Palavra de Deus, que é mais penetrante que qualquer espada de dois
gumes. A circuncisão, segundo a letra, ou seja, segundo a lei do mandamento
carnal (homens) é louvada pelos homens, porque é feita por eles mesmos no
prepúcio da carne, mas a circuncisão pelo evangelho é louvada por Deus, pois é
Deus quem realiza a circuncisão do coração.
“Mas é judeu o que o é no interior e circuncisão a que é do coração, no
espírito, não na letra; cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus”
(Rm 2:29).
O apóstolo Paulo enfatiza que a circuncisão são os cristãos, por servirem a Deus
segundo a sua palavra (espírito), diferentemente dos judeus, que confiavam na
carne.
“Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos
gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne” (Fl 3:3).
Por isso, o apóstolo Paulo disse:
“A circuncisão de nada vale e a incircuncisão de nada vale, o que importa é
a observância dos mandamentos de Deus” (1 Co 7:19).
A circuncisão, como sinal da aliança feita com Abraão, é sem valor, diante do
mandamento da Nova Aliança, que é crer em Cristo (1 Jo 3:23).
Abraão era incircunciso, quando Deus lhe anunciou a palavra da promessa e ele
creu nessa promessa, sendo concedido, em seguida, o sinal da circuncisão, como
um selo da justiça da fé (Rm 4:11). O selo da circuncisão servia para evidenciar
que, de fato, Abraão se fez servo de Deus (humilhou-se), crendo na promessa.

“Eu, também, andei para com eles, contrariamente, e os fiz entrar na terra
dos seus inimigos; se, então, o seu coração incircunciso se humilhar e
tomarem por bem o castigo da sua iniquidade” (Lv 26:41).
O que levou Abraão a receber o selo da circuncisão foi a obediência à promessa
de Deus. Na promessa, não há um mandamento explicito, mas, implicitamente, se
faz necessário descansar n’Aquele que prometeu.
O que Abraão poderia fazer diante da seguinte palavra?
“E eis que veio a palavra do SENHOR a ele dizendo: Este não será o teu
herdeiro; mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro.
Então, o levou fora e disse: Olha, agora, para os céus e conta as estrelas, se
as puderes contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência” (Gn 15:4-5).
Nada!
Diante da palavra de Deus, mesmo com o seu corpo amortecido pela idade (cem
anos) e Sara, também, de idade avançada, Abraão estava plenamente convicto de
que Deus era poderoso para cumprir o que prometera (Rm 4:20-21). Ao crer,
Abraão se humilhou, ou seja, se fez servo, tornando-se circunciso de coração!
Os filhos de Israel, por sua vez, apesar de terem votado que fariam tudo o que o
Senhor Deus havia ordenado, por intermédio de Moisés (Êx 19:8), não
obedeceram, sendo declarados, portanto, homens de dura cerviz, incircuncisos de
coração e de ouvidos.
“Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre
resistis ao Espírito Santo; assim vós sois como vossos pais” (At 7:51).
A verdadeira circuncisão se alcança através da obediência aos mandamentos de
Deus!
“A circuncisão é nada e a incircuncisão nada é, mas, sim, a observância dos
mandamentos de Deus” (1Co 7:19).
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