
 

 

Porque Deus Mandou Matar?  

Por Pastor Luiz Antonio – Bel. Me. THm.  

Resposta à dúvida do Kaio (Vila Clara). 

 Deuteronômio 7 Deus ordena a destruição dos cananeus. 

 Mandou o Dilúvio e matou a todos, menos Noé e sua família. 

 Mandou matar os primogênitos do Egito. 

 Mandou matar Amaleque. 

 

 Vai, pois, agora e fere a Amaleque; e destrói totalmente a tudo o que tiver, e não lhe perdoes; 

porém matarás desde o homem até à mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os 

bois até às ovelhas, e desde os camelos até aos jumentos. 1 Samuel 15:3 

 Mandou destruir a cidade de Ai e matar a todos 

 E tudo quanto havia na cidade destruíram totalmente ao fio da espada, desde o homem até à 

mulher, desde o menino até ao velho, e até ao boi e gado miúdo, e ao jumento. 

Josué 6:21 

 E todos os que caíram aquele dia, assim homens como mulheres, foram doze mil, todos 

moradores de Ai. 

Josué 8:25 

Se Deus é amor porque mandou Matar? Como responder isso? 

Primeiro não podemos julgar a atitude de Deus pela nossa, porque a justiça de Deus excede a nossa 

em termos que não dá pra discutir! Ele é criador, portanto pode ser também destruidor! Dá a vida e 

pode com certeza tirá-la! Ele é o único que tem direito “moral” de tirar a vida, pois é o autor dela! 

A guerra no antigo oriente era praticamente um costume, mas é necessário que nos lembremos que as 

guerras de Deus empreendidas por seu “tsaváh” “exército” (Israel) eram guerras santas. Com motivos 

santos, ou seja, com o objetivo de julgar a impiedade e pecado, como nos casos citados acima.  

Abraão recebeu por herança a terra de Canaã de Deus, outras posses suas foram adquiridas por 

negociação e mais tarde foram injustamente confiscadas por outros povos, pela guerra de forma 

arbitrária, portanto do ponto de vista da justiça de Deus, Josué quando empreende as guerras de Deus 

não está fazendo mais do que cumprir a Sua justiça em devolver a Israel o que era seu por direito.  

Você acha que numa situação de sequestro com reféns seja indevido que a polícia mate os infratores 

para livrar as vítimas? Acho que ninguém de bom senso iria contra a ação da polícia, portanto quando 

Deus age através e a favor de Seu povo deve ser entendido e defendido. 

Se você estivesse lá teria comemorado a morte de Hitler, Mussolini, dos Césares, etc.  

A morte não é boa, mas as vezes necessária!  

O que Deus está fazendo quando manda matar determinados povos, pessoas etc., não é nada mais do 

que executar sua justiça sobre a impiedade dos homens, e gostaria de lembrar que “o salário do 

pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor”. 

Romanos 6:23. 
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Algumas culturas (costumes) são melhores extintos, como foi o caso dos cananeus, heteus, 

fereseus etc. 32 povos da terra de Canaã. Por exemplo, o canibalismo é uma cultura que certamente é 

melhor extinta, mas ainda existem povos com esta prática, Deus não os destrói por estarmos na era da 

graça. 

Outra questão importante! Será que pessoas inocentes morrem nesses juízos de Deus? Eu acho 

que sim, mas só Deus na sua onisciência e justiça poderia dizer com certeza!  

Uma prova interpretativa de que Deus era justo ao mandar matar é que mandou matar ou 

matou também pessoas do seu próprio povo quando estes pecaram, tal é o caso de Acã 

(Josué 7). 

“Há Eretz” “A terra” era de Israel desde os dias do Pai Abraão. O que ocorreu nas guerras santas 

de Deus foi um processo de “REFORMA AGRARIA A REABILITAÇÃO DE POSSE”, além de um 

juízo sobre os Cananeus e demais povos pagãos daquela região de Canaã.  

Quando Josué vive sua experiência de chamada da parte de Deus ele vê um “Capitão dos 

exércitos do Senhor”, ou melhor, ele vê o próprio YHWH T`SEVAOTH”, “o Senhor dos 

Exércitos” naquela teofania. O que implica num chamamento para ser libertador, guerreiro de 

Deus, guia do povo. 

A guerras santas de YHWH eram juízos justos sobre aqueles povos, pois desde a época de Abraão 

e Melquisedeque que Deus esperava o arrependimento deles, o qual não houve! Ademais, 430 anos 

Israel esteve no Egito, enquanto Deus aguardava o arrependimento daqueles povos, noutras 

palavras esses povos tiveram muito tempo (430) para se arrependerem e não o fizeram; veio então o 

juízo sobre eles: “Josué, general de guerra”.  

Deus não mata sem motivo: veja o caso de Sodoma e Gomorra! Deus disse a Ló que se achasse 

nelas um grupo de justos as pouparia, mas não achou. Então livrou ló e MATOU os demais. 

Mas a coisa fica mais difícil quando confrontamos a ações bélicas de Israel em nome de 

YHWH com a ordem “Não matarás” “Ló Tirêtsách” de Êxodo 20:13 e “Não matarás” de 

Deuteronômio 5:17.  

Para tentar solucionar o impasse devemos recorrer novamente à ETMOLOGIA da palavra matar. 

Lo tabach – “Não matar”, matar cruelmente, matar impiedosamente, abater, matar cruelmente, 

matar, matar impiedosamente. “Isso não era aceito por Deus”. 

Lo harag – não matar, executar, assassinar, destruir, assassino, matador, fora de controle. “Isso não 
era aceito por Deus”. 

      Ló Tirêtsách: “Não matarás”, é assim que está em Exodo 20,13.  
      Tirêtsách significa assassinar, cometer homicídio, assassinar premeditadamente, como vingador, 

assassino (intentional), “Isso não era aceito por Deus”.  
      A conclusão é que Deus nunca matou como o homem mata, ou seja, injustamente, mas por seu juízo 

justo sim. Deus não comete “Tirêtsách” “assassinato”, mas julga o pecado dando ao ímpio seu devido 
salario: “ A MORTE”.  

 
      Shalon Aleichem – paz seja sobre você. 


