
 

 

 

 

ARTIGO 

A mensagem da Cruz! 
Um Deus de amor mandaria para o inferno pessoas que nunca ouviram falar dele? 
Por Defensores do Evangelho 

 

 
 
 
 
“Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu 
eterno poder, como a sua divindade, se entendem, e claramente se vêem 
pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inescusáveis1; 
Apóstolo Paulo 
Mediante a inspiração plenária2 em Romanos 1:20 
 
 

A Apologética Clássica é linda! rsrsrs 
 

 
 Antes de iniciar a leitura deste artigo, se você é crente e “travou” ao responder a essa pergunta para um cético, sua situa-
ção é crítica! Pois: Devemos estar SEMPRE PREPARADOS para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a 
RAZÃO da esperança que há em vós,... 
1 Pedro 3:15 

 
 

Introdução: 
 

Essa pergunta nos chamou a atenção de uma maneira especial pelo fato de que nesses últimos dias tivemos que respon-
dê-la quase que incessantemente tanto para ateus, céticos e pluralistas3 quanto para cristãos. Vamos direto ao assunto e de pronto 
passar uma forma bem estratégica e didática para responder de maneira definitiva a essa indagação. 

 
A primeira grande questão que devemos trabalhar é a de cunho emocional. Quase que invariavelmente as pessoas formu-

lam essa pergunta de maneira ríspida e descrente, já prejulgando que iremos responder que o nosso Deus de amor condena sim 
essas pessoas ao inferno, para assim, rebaterem nosso argumento, irritadas e esbravejando, totalmente fechadas para quaisquer 
explicações lógicas e racionais. 
 
 Bom, vamos falar do suposto problema: - A falta de informação devido à posição geográfica. Alguém pode afirmar: 
 

- Como um Deus amoroso pode mandar para o inferno pessoas que vivem em regiões na qual 
ainda não chegou o Evangelho, ou seja; como podem as pessoas serem condenadas por não deposi-
tar sua fé em Cristo sem nunca ter ouvido falar de Dele ou, na pior das hipóteses, ouviram de maneira 
distorcida? 
 

Não nos parece ser esse o âmago do problema até aqui. Neste momento se faz importante ressaltar a coerência do nosso 
Deus. Quem foi que disse que Deus julga as pessoas que nunca ouviram sequer falar de Jesus, baseado no fato de elas terem ou 
não depositado sua fé Nele? (Releia a essa frase...) 

São nessas questões que moram os problemas emocionais que giram em torno deste artigo. Muitos não entendem a ma-
neira de Deus julgar o ser humano expressa em sua Palavra, e fica criando frases psicológicas carregadas de emoção para tenta-
rem de alguma maneira “condenar” a Deus como sendo incoerente e cruel. 
 
 

                                                           
1
 Que não se pode escusar ou dispensar; indispensável; indesculpável.   

2
 Inspiração dada pelo Espírito Santo de Deus aos escritores da Bíblia. Essa inspiração não é sujeita a erros e não existe mais em nossos dias, sendo 

ela finalizada no último capítulo e versículo do livro de Apocalipse. 
3
 Pluralismo Religioso é a visão de que muitas religiões são caminhos para a salvação. 

 

 



 

 

 

 

Revelação Geral e Revelação Especial 
 
 O intuito desta abordagem é justamente o de buscar mostrar a maneira que Deus julgará as pessoas que experimentam a 
revelação geral da natureza em suas consciências, mas não conhecem a revelação especial. 
 
A teologia faz uma distinção e apresenta dois tipos de revelação: 
 
1) Revelação Geral  
- Em termos de disponibilidade e informação, é MAIS GENÉRICA.  
- O poder de Deus e sua existência são revelados ao ser humano de FORMA GERAL NA NATUREZA.  
- Sua lei moral fundamental é compreendida pelo ser humano de FORMA INSTINTIVA em todos os lugares ao longo dos tempos. 
 
2) Revelação Especial.  
- Em termos de disponibilidade e informação é MAIS ESPECÍFICA. 
- O poder de Deus e sua existência são revelados ao ser humano ATRAVÉS DE JESUS CRISTO. 
- Sua lei moral fundamental é compreendida através da MENSAGEM DE SUA PALAVRA e surpreendentemente através de Cristo. 
 

Deus, de forma justa, julga as pessoas com base no que chamamos de “Revelação Geral” expressa na natureza e na 
consciência que realmente elas possuem. Veja o que Deus nos oferece em Romanos capítulo 2 mais precisamente no versículo 7. 
Romanos 2:7 
7 a saber: a vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória, e honra, e incorrupção; 
 

Entendam bem: - Aquele que se sente conscientemente culpado de alguma maneira e sente a necessidade de ser perdo-
ado e se lança em busca da misericórdia do nosso Deus revelado na natureza pode encontrar salvação. 
Romanos 1:20 
20 Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem, e claramente se vêem pelas coisas 
que estão criadas, para que eles fiquem inescusáveis; 
 
 Isso sim é um Deus de amor! Claro... Pessoas morrem a todo o momento sem sequer ouvir falar de Jesus e da maneira 
que citamos podem encontrar salvação. 

Alguém pode dizer: - Mas espere um pouco; salvação somente é possível através de Jesus! 
Claro que sim! Mas não estamos dizendo aqui que uma pessoa possa ser salva sem Cristo. 
Estamos afirmando teologicamente que os benefícios trazidos pelo sangue vertido através da morte expiatória de 

Jesus na cruz pode ser aplicado à essas pessoas que não foram evangelizadas e que por conseqüência não têm o conhe-
cimento consciente de Cristo Jesus. 
 

Vamos dar um pequeno exemplo de como isso pode acontecer. 
O Antigo Testamento cita Jó e Melquisedeque. Esses foram salvos somente por meio de Cristo, porém como Jesus não 

tinha vindo como Deus encarnado, eles não o conhecia e conseqüentemente não havia uma consciência sobre Ele. E mais, esses 
dois nem sequer faziam parte da aliança de Israel, mesmo assim, eles desfrutavam de um relacionamento pessoal com Deus. 
Porque não poderia haver outros homens como esses? Certamente há muitas pessoas que ainda precisam ouvir do amor de Jesus 
mas olham para o céu, para a natureza e para tudo que cerca nosso viver e pensam: - “Como podem existir essas estrelas brilhan-
tes, esse ar perfeito para a nossa sobrevivência e toda essa precisão. Como o nada não gera coisa nenhuma, deve existir um ser 
muito poderoso por trás disso tudo chamado Deus”. Neste momento entra o fator moral de fazer o bem (releia acima Romanos 2:7), 
de proteger o ser humano, de amar o próximo. Essa pessoa se sente arrependida de algumas falhas que por ventura tenha cometi-
do e, de repente, acontece dela morrer sem nunca ter sido atingida pelo Evangelho da Salvação por meio de Jesus. 
1 Timóteo 2:3-4 
3 Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, 
4 Que quer que todos os homens se salvem, e venham ao conhecimento da verdade.  
 
Essa pessoa será salva, pois essa é a vontade de Deus! 
 

O que nos deixam chateados é que infelizmente a grande maioria das pessoas não consegue alcançar a Revelação Geral 
nem mesmo em seus padrões mais baixos. Mesmo que tentemos, não nos adianta ser otimistas com um grande número de pesso-
as a serem salvas por meio de como elas reagem a essa revelação. 

O mais importante aqui é que a salvação está ao alcance de todos em todos os lugares do planeta independente se sua 
localização geográfica através da Revelação Geral de Deus na natureza e na consciência. 
 

Não adiante vir os pluralistas, ateus e céticos criticar que Deus condena pessoas ao inferno sem dar oportunidade de co-
nhecer a Cristo. Essas três categorias de pessoas nem mesmo crêem que possa existir um Deus cristão, mas para disseminar seus 
ataques ao cristianismo algumas coisas sobre Deus expressas na Bíblia servem para eles, ou seja, eles usam de afirmativas que 
eles mesmos não crêem, mas as usam para confundir e colocar dúvidas sobre nossos irmãos cristãos. 
 
 



 

 

 

 
Resposta direta ao tema do artigo! 

 
Um Deus de amor mandaria para o inferno pessoas que nunca ouviram falar dele? 

 
Só uma correção nesta frase cética: 
Deus não manda ninguém para o inferno, isso nunca foi o desejo Dele! 
1 Timóteo 2:4 
4 ...quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 

Alguém lhe coloca em uma cadeia sem você ser culpado? Certamente não! Agora, nós abrimos mão de nossa liberdade 
quando não seguimos as leis. Com Deus é a mesma coisa, nós é quem abrimos mão de nossa salvação. 
 
 Uma pergunta correta, honesta e plausível seria: 
 

Uma pessoa que nunca teve a oportunidade de ouvir falar de Jesus vai para o inferno? 
 
Categoricamente a resposta é SIM! 
 

Esse negócio de que Deus não condenaria as pessoas porque não foram atingidas ou foram mal informadas da mensa-
gem da cruz de Cristo é balela.  

Deus é coerente, justo e dá oportunidade a todos para serem salvos e não lança ninguém no inferno, ao contrário, as 
pessoas que decidem ir para lá devido à maneira como reagem a cada revelação. 
 
Fique todos na paz de Cristo! 
 


