
A ABRANGÊNCIA DA REDENÇÃO 

Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora (Rm 8.22). 

Queridos, a redenção a ser completada no dia em que Cristo vier julgar a terra é muito maior do que 

normalmente nós imaginamos. Quando falamos no dia do Senhor, o dia do juízo na segunda vinda de 

Jesus, normalmente nos vem à memória a separação dos salvos para a glória, e dos condenados para o 

inferno. Porém, a redenção não se limita aos seres humanos. Somente quando lembramos a abrangência 

da maldição proferida pelo Senhor Deus em função do pecado dos nossos primeiros pais, temos condição 

de considerar os efeitos totais da redenção. No versículo acima, podemos ver que Paulo tem plena 

consciência do problema em que toda a natureza foi envolvida por causa do pecado do homem. Quando o 

apóstolo diz que toda a criação geme, ele está se referindo à natureza, e, obviamente, utiliza uma figura 

de linguagem, a prosopopeia, que atribui ações ou sentimentos humanos a seres inanimados. Observem 

que sobre os humanos, especificamente, ele fala a partir do v.23. A prosopopeia é um recurso muito 

utilizado em todo o texto bíblico. Por exemplo, as árvores se regozijam (Sl 96.12); os rios batem palmas e 

cantam (Sl 98.8); os desertos se alegram (Is 35.1); montes e outeiros cantam (Is 55.12). Ocorre que tais 

expressões também não podem ser analisadas apenas como prosopopeias. De fato, em Rm 8.20 podemos 

ver que Paulo se refere à sentença de maldição proferida pelo Senhor Deus lá no Gênesis, ao afirmar que 

Deus sujeitou também a criação à vaidade, ou à futilidade, e não somente os seres humanos (Gn 3.17-19). 

Por isso, a natureza perdeu a sua capacidade inerente de produção perfeita, e isso não aconteceu 

voluntariamente, mas, por causa do pecado do homem. Após o pecado do homem, a produção da natureza 

foi contaminada, e por mais que o homem utilize os mais modernos recursos tecnológicos, nada será capaz 

de alterar substancialmente esse quadro antes da redenção final. Observem a lógica! Se a natureza 

continuasse produzindo como antes do pecado, não se cumpriria, por exemplo, a sentença condenatória de 

Deus para que o homem adquira o pão de cada dia com o suor do seu rosto. Portanto, como a natureza 

também sofre, não voluntariamente, ou seja, sofre por estar sujeita ao homem, por ser celeiro e palco no 

qual o homem desenvolve as suas atividades, somente quando os filhos de Deus forem restaurados à 

plenitude da imagem e semelhança de Deus, toda a criação também o será. Percebem a nossa 

responsabilidade, irmãos? Percebem o quanto precisamos ser fieis no testemunho do evangelho da 

salvação? Com o podemos ver, a abrangência da redenção é muito maior do que imaginamos. Considerem 

estas coisas! 
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