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COMISSÃO BATISTA DE TEOLOGIA & APOLOGÉTICA 
“A Razão da Esperança que há em nós” (I Pedro 3:15) 

 

O DEUS CESSACIONISTA 

 

O Deus das Escrituras alimentou o seu 

povo de pelo menos duas formas: com o Maná, 

agindo diretamente, ou pelos corvos, agindo 

instrumentalmente. No entanto, jamais o Deus 

Cessacionista usará seus corvos nos dias de ho-

je, sejam eles os apóstolos dos nossos dias, ou 

os profetas falando sob a inspiração do Altíssi-

mo, ou os Evangelistas, pregando aqui, ali ou 

acolá, ou os Pastores e Doutores com o discer-

nimento dos espíritos e o ensino das Escrituras, 

ou os operadores de milagres sinais e maravi-

lhas, ou os que falam em línguas, ou os que as 

interpretam. Não! "Essa não é a vontade de 

Deus", dizem os Cessacionistas. E mais: "a rea-

lidade carismática da igreja apostólica é inatin-

gível, foi única e não servia de modelo para a 

igreja pós-apostólica" afirmam os mesmos, em-

bora Paulo tenha se esforçado ao pedir para os 

irmãos que procurassem "com zelo os dons es-

pirituais" (1Co 14:1).  

Mas não existe desvio que seja compara-

velmente tão grande e digno da nossa mais 

firme repulsão do que este que nega a realidade 

carismática da Religião Cristã, mesmo as Escri-

turas afirmando que, "todos nós recebemos 

também da sua plenitude, e graça por graça"; 

mesmo vivendo nós na dispensação do Espíri-

to, aquele que concede Carismas, e sabendo que 

o perfeito não veio (1Co 13:1-12), "todos temos 

bebido de um Espírito" (1Co 12:13).  

O Deus cessacionista, por outro lado, limi-

tou sua vontade e não concedeu mais dons de 

curar, de fé, de operação de sinais e maravilhas, 

ou outro Dom qualquer: este é o erro Cessacio-

nista. Nós não podemos negar que Deus quan-

do quer, conceda o maná diretamente aos ho-

mens; não podemos, porém, afirmar que a von-

tade de Deus foi limitada apenas à tal provi-

dência. Quer codornizes, quer maná, ele opera 

direta e indiretamente, mas ele opera. 
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