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Deus é imutável
Antropomorfismo
Antropomorfismo  Antropomorfismo vem de duas palavras gregas: anthropos (homem) e morphe
(forma).
1. Ações humanas - mudança de opinião, lembrar, descansar
A. Êxodo 32:14, "Então o Senhor se arrependeu ["mudou sua opinião", em algumas versões] do mal
que dissera que havia de fazer ao seu povo."
B. 2 Samuel 24:16, "Ora, quando o anjo estendeu a mão sobre Jerusalém, para a destruir, o Senhor se
arrependeu daquele mal; e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: Basta; retira agora a tua
mão".
C. Gênesis 9:16, “O arco estará nas nuvens, e olharei para ele a fim de me lembrar do pacto perpétuo
entre Deus e todo ser vivente de toda a carne que está sobre a terra".
D. Gênesis 2:2, "Ora, havendo Deus completado no dia sétimo a obra que tinha feito, descansou nesse
dia de toda a obra que fizera".
2. Emoções humanas - dor, ciúme, zelo, piedade, compaixão, arrependimento
A. Gênesis 6:6, "Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no
coração".
B. Êxodo 20:5, "Não te encurvarás diante delas, nem as servirás; porque eu, o Senhor teu Deus, sou
Deus zeloso, que visito a iniqüidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me
odeiam".
C. Juízes 2:18, "...porquanto o Senhor se compadecia deles em razão do seu gemido por causa dos que
os oprimiam e afligiam".
D. 1 Samuel 15:35, "Ora, Samuel nunca mais viu a Saul até o dia da sua morte, mas Samuel teve dó de
Saul. E o Senhor se arrependeu de haver posto a Saul rei sobre Israel".
3. Corpo humano - mãos, face, boca, olhos, braço.
A. Êxodo 7:5, "E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a Minha mão sobre o
Egito, e tirar os filhos de Israel do meio deles".
B. Números 6:24, "O Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti".
C. Salmos 33:6, "Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo sopro da
Sua boca".
D. Salmos 34:15, "Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os Seus ouvidos atentos ao seu clamor".
E. Salmos 89:10, "Tu abateste a Raabe como se fora ferida de morte; com o teu braço poderoso
espalhaste os teus inimigos".
Outras - Asas
A. Salmos 57:1, "Compadece-te de mim, ó Deus, compadece-te de mim, pois em ti se refugia a minha
alma; à sombra das Tuas asas me refugiarei, até que passem as calamidades".
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O Arrependimento de Deus
A palavra hebraica para arrependimento é noham. É usada para indicar tanto o arrependimento
humano quanto o arrependimento de Deus no Antigo Testamento.
Gênesis 6.5-7 (Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era
continuamente mau todo desígnio do seu coração; então se arrependeu o SENHOR de ter feito o
homem na terra, e isso lhe pesou no coração. 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);
Êxodo 32. 12 (Por que hão de dizer os egípcios: Com maus intentos os tirou, para matá-los nos montes
e para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu
povo);
I Samuel 15.10,11,35 (Então, veio a palavra do SENHOR a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver
constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras...O SENHOR
se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel);
2 Samuel 24.16 (Estendendo, pois, o Anjo do SENHOR a mão sobre Jerusalém, para a destruir,
arrependeu-se o SENHOR do mal e disse ao Anjo que fazia a destruição entre o povo: Basta, retira a
mão...);
Jeremias 18.7,8 (No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar,
derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me
arrependerei do mal que pensava fazer-lhe);
Joel 2.13 (Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao SENHOR, vosso Deus,
porque ele é misericordioso, e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se
arrepende do mal);
Jonas 3.10 (Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho; e Deus se arrependeu
do mal que tinha dito lhes faria e não o fez).
Cremos que o Dr. James Packer está correto quando diz: "A referência em cada caso é sobre a
anulação de um prévio tratamento dispensado a certos homens, como conseqüência da reação deles a
esse tratamento. Mas não há sugestão de que essa reação não tenha sido prevista, ou que Deus tenha
sido tomado de surpresa, e que não estivesse estabelecida em seu plano eterno. Não há mudança
alguma em seu propósito eterno quando Ele começa a agir em relação a um homem de maneira
diferente".
Além dos textos bíblicos acima, outras passagens são categóricas em afirmar que Deus nunca se
arrepende:
Números 23.19 (Deus não é homem, para que minta; nem filho de homem, para que se arrependa.
Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá?);
I Samuel 15.29 (Também a Glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem,
para que se arrependa);
Oséias 13.14 (...Meus olhos não vêem em mim arrependimento algum).
Não existe contradição alguma entre os textos que dizem que Deus se arrepende e os que afirmam de
outra maneira. Pelo contrário, essas três últimas passagens bíblicas estabelecem definitivamente que o
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arrependimento de Deus nunca deve ser entendido como o arrependimento humano. E por que não?
Simplesmente porque o arrependimento do homem é causado pelo reconhecimento de uma atitude
precipitada, como resultado da ignorância do que havia de acontecer. Nós nos arrependemos porque
erramos. No caso de Deus é extremamente diferente. Ele jamais comete erros. Em Deus "não pode
existir variação, ou sombra de mudança" (Tg 1.17).
Quando a Bíblia fala de Deus se arrependendo e mudando sua intenção para com o homem,
"evidentemente é só a maneira humana de falar. Na realidade a mudança não é em Deus mas no
homem e nas relações do homem com Ele" (L. Berkhof). Pink complementa: "Quando fala de si
mesmo, Deus freqüentemente acomoda a Sua linguagem às nossas capacidades limitadas. Ele Se
descreve a si mesmo como revestido de membros corporais como olhos, ouvidos, mãos, etc. Fala de Si
como tendo despertado (Salmo 78.65) e como ‘madrugando’ (Jeremias 7.13), apesar de que Ele não
cochila nem dorme. Quando Ele estabelece uma mudança em Seu procedimento para com os homens,
descreve a Sua linha de conduta em termos de arrepender-se". Em suma, o arrependimento de Deus
não ocorre por causa de qualquer mudança nEle, mas por causa de nossa mudança para com Ele.
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Versículos que falam da Vontade de Deus
Esdras 10:11 Agora, pois, fazei confissão ao SENHOR, Deus de vossos pais, e fazei a sua vontade;
apartai-vos dos povos das terras e das mulheres estranhas.
Salmos 40:8 Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu; sim, a tua lei está dentro do meu
coração.
Salmos 143:10 Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus; guie-me o teu bom Espírito por
terra plana.
Isaías 46:10 que anuncio o fim desde o princípio e, desde a antiguidade, as coisas que ainda não
sucederam; que digo: o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade;
Daniel 4:35 E todos os moradores da terra são reputados em nada; e, segundo a sua vontade, ele opera
com o exército do céu e os moradores da terra; não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: Que
fazes?
Mateus 6:10 Venha o teu Reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu.
Mateus 7:21 Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor! entrará no Reino dos céus, mas aquele que faz a
vontade de meu Pai, que está nos céus.
Mateus 12:50 porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, e
irmã, e mãe.
Mateus 18:14 Assim também não é vontade de vosso Pai, que está nos céus, que um destes pequeninos
se perca.
Mateus 26:42 E, indo segunda vez, orou, dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem
eu o beber, faça-se a tua vontade.
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Lucas 12:47 E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua
vontade, será castigado com muitos açoites.
João 4:34 Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua
obra.
João 5:30 Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma; como ouço, assim julgo, e o meu juízo é
justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai, que me enviou.
João 6:38 Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me
enviou.
João 6:39 E a vontade do Pai, que me enviou, é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se
perca, mas que o ressuscite no último Dia.
João 9:31 Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores; mas, se alguém é temente a Deus e faz a
sua vontade, a esse ouve.
Romanos 1:10 pedindo sempre em minhas orações que, nalgum tempo, pela vontade de Deus, se me
ofereça boa ocasião de ir ter convosco.
Romanos 2:18 e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei;
Romanos 9:19 Dir-me-ás, então: Por que se queixa ele ainda? Porquanto, quem resiste à sua vontade?
Romanos 12:2 E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso
entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Romanos 15:32 a fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recrear-me
convosco.
1 Coríntios 1:1 Paulo (chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus) e o irmão Sóstenes,
1 Tessalonicenses 4:3 Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação: que vos abstenhais da
prostituição,
1 Tessalonicenses 5:18 Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para
convosco.
Hebreus 2:4 testificando também Deus com eles, por sinais, e milagres, e várias maravilhas, e dons do
Espírito Santo, distribuídos por sua vontade?
Hebreus 10:7 Então, disse: Eis aqui venho (no princípio do livro está escrito de mim), para fazer, ó
Deus, a tua vontade.
Hebreus 10:9 Então, disse: Eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, para
estabelecer o segundo.
Hebreus 10:36 Porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus,
possais alcançar a promessa.
Hebreus 13:21 vos aperfeiçoe em toda a boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que
perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todo o sempre. Amém!
Tiago 1:18 Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como
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primícias das suas criaturas.
1 Pedro 2:15 Porque assim é a vontade de Deus, que, fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos
homens loucos;
1 Pedro 3:17 porque melhor é que padeçais fazendo o bem (se a vontade de Deus assim o quer) do que
fazendo o mal.
1 Pedro 4:2 para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências
dos homens, mas segundo a vontade de Deus.
1 João 2:17 E o mundo passa, e a sua concupiscência; mas aquele que faz a vontade de Deus
permanece para sempre.
1 João 5:14 E esta é a confiança que temos nele: que, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua
vontade, ele nos ouve.
Apocalipse 4:11 Digno és, Senhor, de receber glória, e honra, e poder, porque tu criaste todas as
coisas, e por tua vontade são e foram criadas.
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