TEXTO COMPLEMENTAR 2.1

A ONIPOTÊNCIA DE DEUS1
Todo teólogo cedo ou tarde enfrentará a marota pergunta daqueles que desejam colocá-lo em embaraço: “Pode Deus
fazer uma pedra tão grande que Ele não possa movê-la?”. Aqui parece ter sido apresentado um dilema insolvível. Se a
resposta for sim, então estaremos dizendo que Deus não pode fazer algo, Ele não pode mover a pedra. Se a resposta for
não estaremos dizendo que Deus não pode fazer tal rocha. De qualquer forma a resposta nos forçará a limitar o poder de
Deus.
O problema pode ser equacionado de outra forma: “O que acontece quando uma força irresistível encontra um objeto
inamovível?”Nós podemos conceber uma força irresistível. Nós podemos da mesma forma, conceber um objeto inamovível.
O que nós não podemos conceber é a coexistência dos dois. Se uma força irresistível de alguma forma enfrentar um
objeto inamovível e o objeto for movido, ele não poderá ser chamado propriamente de inamovível. Se o objeto não puder
ser movido, então nossa “irresistível” força não poderá ser chamada mais propriamente de irresistível. Vemos, então, que a
realidade não pode conter ambos, uma força irresistível e um objeto inamovível.
Voltemos à nossa rocha inamovível. O dilema colocado aqui (como no caso de uma força irresistível) é um falso dilema.
É falso porque está erigido sobre uma falsa premissa. Presume que “onipotência” significa que Deus pode fazer qualquer
coisa. Mas o fato é, como um termo teológico, onipotência não significa que Deus possa fazer qualquer coisa. A Bíblia
mostra várias coisas que Deus não pode fazer. Ele não pode mentir (Hb 6.18). Ele não pode morrer. Ele não pode ser eterno
e ser criado ao mesmo tempo. Ele não pode agir contra a sua natureza. Ele não pode ser Deus e não Deus ao mesmo
tempo e na mesma relação.
O que onipotência significa é que Deus mantém todo o poder sobre a Sua criação. Nenhuma parte da criação está fora do
escopo do Seu soberano controle. Portanto, há uma resposta correta ao dilema da rocha. A resposta é não. Deus não pode
fazer uma pedra tão grande que Ele não possa movê-la. Por quê? Se Deus jamais pudesse construir tal rocha Ele criaria
algo sobre o qual Ele não tem poder. Ele destruiria a Sua própria onipotência. Deus não pode deixar de ser Deus. Ele não
pode não ser onipotente.
Quando a virgem Maria estava estupefata diante do anúncio de Gabriel sobre a sua concepção de Jesus em seu ventre,
o anjo lhe afirmou: “Porque para Deus nada é impossível” (Lc 1.37). Aqui o anjo está lembrando Maria da onipotência de
Deus. Eu imagino que até mesmo os anjos são capazes de usar uma hipérbole. Considerado de uma forma mais estrita, o
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anjo expressou uma má teologia. Mas no sentido amplo e bíblico o que ele estava afirmando é que o poder de Deus vai
muito além do poder da criatura. O que é impossível para nós é possível para Ele. Dizer que nada é impossível para Deus
significa que Ele pode fazer tudo aquilo que Ele determinou fazer. Seu poder não está limitado por finitas limitações. Nada
ou ninguém pode resistir o Seu poder. Ainda que o Seu poder esteja restrito por aquilo e por quem Ele é. O pecado é
impossível para Ele porque ninguém pode pecar sem desejar pecar. Deus não pode cometer pecado porque Ele jamais o
desejou. Jó vai ao coração desta matéria quando ele diz: “Eu sei que tudo podes, e que nenhum dos seus propósitos pode
ser frustrado” (Jó 42.2).
Para os cristãos a onipotência de Deus é uma grande fonte de conforto. Sabemos que o mesmo poder que Deus manifestou
na criação do universo está à Sua disposição para nos assegurar a nossa salvação. Ele mostrou este poder no Êxodo do
Egito. Ele o manifestou contra morte na ressurreição de Cristo. Nós sabemos que nenhuma parte da criação pode frustrar
os seus planos quanto ao futuro. Não há qualquer molécula “maverick” perdida no universo que possa romper o seu plano.
Embora poderes e forças neste mundo tentem desfazê-lo, não precisamos temer. Podemos descansar no conhecimento
de que nada pode limitar o poder de Deus. Ele é o Todo-Poderoso.

QUESTÕES PARA DEBATE
•
•
•

Por que Deus não pode fazer qualquer coisa?
Qual é a melhor forma de compreender a afirmação: “para Deus nada é impossível”?
Como saber que Deus não pode fazer o mal serve para nos confortar?

