Resposta a Contradições na Bíblia (parte 2)
Parte 2/10:
Gn 20:13 – 1 Rs 16
Dave Woetzel

Gn 50:13 Jacó foi sepultado na caverna de Macpela comprada de Efrom o Heteu.
At 7:15-16 Ele foi sepultado no sepulcro de Siquém, comprado dos filhos de Emor.
O sepulcro era uma caverna. (Note Gn 23: 6-9 onde a história original é contada)
Macpela é a região que tornou-se Siquém. De novo na história original, nós vemos que
Abraão comprou-a dos filhos de Emor, especificamente de Efrom que viveu entre eles
e possuía o campo com o sepulcro. Quando Jacó retornou para sua terra natal (Gn
33:17-19) ele descobriu que os filhos de Emor tinham conquistado e habitado a região.
Eles readquiriram o campo do pai de Siquém, Emor.
Ex 3:1 Jetro era o sogro de Moisés.
Nm 10:29, Jz 4:11 Hobabe era o sogro de Moisés.
Muitas figuras do Antigo Testamento tinham dois nomes. Isto era particularmente
comum na tradição antiga quando alguém deixava seu clã para se juntar a outra nação
(José no Egito, Daniel na Babilônia, etc.). Jetro era Midianita. Ele ganhou um nome
Hebreu quando se juntou aos israelitas.
Ex 3:20-22, Dt 20:13-17 Deus instrui os Israelitas a tirar os despojos dos Egípcios, para
despojar seus inimigos.
Ex 20:15, 17, Lv 19:13 Deus proíbe furtar, defraudar ou roubar um vizinho.
Primeiro, as regras da guerra são, e sempre foram distintas (derrubar um plano do
inimigo é moralmente diferente de atirar em minha esposa no meio de uma
discussão). Segundo, Deus fez estas leis para os homens, não para Si mesmo. Ele pode
fazer (ou ordenar alguém fazer) qualquer coisa que Ele quiser, a qualquer tempo que
Ele quiser. Ele faz tudo com sua própria justiça, Ele dispõe tudo como Ele deseja. Ele é
Deus.
[Nota do Tradutor: desde que esta mesma objeção é repetida abaixo várias vezes, eu
irei somente dizer “idem Ex 3:20-22” a partir daqui e você pode mentalmente inserir o
texto acima nas entrelinhas dos textos a seguir.]
Ex 4:11 Deus decide que você será mudo, surdo, cego, etc.
2Co 13:11, 14, 1Jo 4:8, 16 Deus é um deus de amor.
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Enfermidades, doenças, sofrimento, e morte são resultados do pecado e das rebelião
do homem contra Deus. Deus em sua justiça julga o mundo. Deus por amor provê um
meio de salvação, então nós podemos viver sob as bênçãos dEle. Talvez VOCÊ não
pense que isto é “amar” suficiente para você. Porém você não é um Deus SANTO que
foi ofendido pelo pecado.

Ex 9:3-6 Deus destrói todo gado (incluindo cavalos) pertencentes aos Egípcios.
Ex 9:9-11 O povo e o gado são afligidos com úlceras.
Ex 12:12, 29 Todos os primogênitos do gado e dos Egípcios são destruídos.
Ex 14:9 Depois de ter todo seu gado destruído, e serem afligidos com úlceras, e então
ter o primogênitos de seu gado destruídos, os Egípcios perseguiram Moisés a cavalo.
Sua primeira premissa está errada. A praga estava sobre todo gado e cavalos (Ex 9:3) e
sem dúvida muitos de ambos morreram [usando duas palavras distintas, certamente
Deus, neste contexto, está diferenciando entre gado e cavalos. Neste contexto,
provavelmente gado se refira somente aos animais domesticados criados pelo homem
para fornecerem alimento: gado bovino, ovino, caprino]. Contudo, no verso seis é dito
que todo gado morreu. Isto não inclui [animais de montaria e carga:] cavalos,
jumentos, camelos, etc.
Ex 12:13 Os Israelitas tiveram que marcar suas casas com sangue por ordem de Deus
para ver quais casa estavam ocupadas e “passar sobre” elas.
Pv 15:3, Jr 16:17, 23:24-25, Hb 4:13 Deus é onipresente. Ele vê tudo. Nada fica em
oculto de Deus.
Deus não disse que Ele precisava do sangue para VER QUE a casa estava ocupada por
Israelitas. Ele prometeu que QUANDO Ele visse o sangue, Ele passaria por aquela casa
(incluindo, sem dúvida, de crentes Egípcios).
[Nota do Tradutor: era uma questão de obediência, Deus estava testando a obediência
das pessoas]
Ex 12:37, Nm 1:45-46 O número de homens em idade militar que participaram de
Êxodo é dado como mais de 600.000. Excluindo mulheres, crianças, e homens idosos
isso dá uma média de aproximadamente 2.000.000 de Israelitas saindo do Egito.
1Rs 20:15 Todos os Israelitas, incluindo crianças, tinham um total de somente 7.000 no
final.
Isto é um grande absurdo. Primeiro de tudo, a nação de Israel era dividida em dois
reinos no tempo de 1Rs 20. Segundo, o contexto era que o rei Acabe estava sitiado em
Samaria (capital do reino do norte), e portanto só poderia contar os da cidade.
Terceiro, ele estava contando TODOS os filhos de Israel disponíveis para batalha (verso
14).
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Ex 15:3, 17:16, Nm 25:4, 32:14, Is 42:13 Deus é homem de guerra – Ele é feroz e irado.
Rm 15:33, 2Co 13:11, 14, 1Jo 4:8, 16 Deus é um deus de paz e amor.
Deus é caracterizado por ambos. Ronald Reagan era. E daí?
Ex 20:1-17 Deus deu a lei diretamente à Moisés (sem usar intermediários).
Gl 3:19 A lei foi ordenada pelos anjos por um mediador (um intermediário).
Somente porque Êxodo 20 não menciona anjos não significa que eles não tiveram
atuação. Em nenhum lugar é dito que Ele não usa intermediários. (Note que os Dez
Mandamentos escritos na rocha foi dito que literalmente foram escritos pelos dedos
de Deus.)
Ex 20:4 Deus proibiu que fosse feito qualquer imagem de escultura.
Ex 25:18 Deus se alegra da feitura de duas imagens de escultura.
Ainda de novo você para no meio da sentença, arrancada fora do contexto, produzindo
uma contradição. Leia antes e após Êxodo 20. Deus não proibiu ninguém de querer ou
fazer trabalhos de esculturas! Ele está falando a respeito de criar [contruir na
imaginação] um deus, então fazer uma escultura para ele, e então adorá-la.
Ex 20:5, 34:7, Nm 14:18, Dt 5:9, Is 14:21-22 Filhos sofrerão pelos pecados dos pais.
Dt 24:16, Ez 18:19-20 Filhos não devem sofrer pelos pecados dos pais.
Você está confuso por estes três diferentes conceitos. Quando uma NAÇÃO torna-se
tão corrupta que Deus eliminará completamente (Is 14) obviamente todos, jovens e
velhos, sofrerão este julgamento. Sob a lei de Moisés, Deus (não a sociedade) poderá
punir TODA A FAMÍLIA até a terceira e quarta geração pelos pecados dos pais. Talvez
isto como resultado do caminho no qual o lar estava estruturado e nas tomadas de
decisão coletivas. Ezequiel 18:1-3 indica que os PAPÉIS SOCIAIS deviam ser mudados
de modo que crianças não poderiam morrer pelos pecados dos pais. Isto não é uma
contradição. É uma tentativa de mudar algo que não deveria ser feito na sociedade
Israelita (Dt 24:16).
Ex 20:8-11, 31:15-17, 35:1-3 Nenhum trabalho deverá ser feito no Sábado, nem
acender fogo. Este mandamento é eterno, e requerida morte pela infração.
Mc 2:27-28 Jesus disse que o Sábado é feito para o homem, não o homem para o
Sábado (depois de seus discípulos serem criticados por quebrar um Sábado).
Rm 14:5, Cl 2:14-16 Paulo disse que o mandamento do Sábado era temporário, e
devemos decidir por nós mesmos por sua observância.
Os discípulos não trabalharam. Eles violaram as regras dos Fariseus. Cristo cumpriu
completamente a lei, e a parte cerimonial parou seus efeitos com Sua morte. Esta é a
mudança referida por Paulo em Gálatas 3:24-25. Isto não é uma contradição.
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Ex 20:12, Dt 5:16, Mt 15:4, 19:19, Mc 7:10, 10:19, Lc 18:20 Honrarás seu pai e sua mãe
é um dos Dez Mandamentos. Ele é reforçado por Jesus.
Mt 10:35-37, Lc 12:51-53, 14:26 Jesus disse que veio para dividir famílias; que os
inimigos do homem serão todos de sua própria casa; que você deve odiar seu pai,
mãe, esposa, filhos, irmãos, irmãs, e todos de sua convivência para ser um discípulo.
Mt 23:9 Jesus disse para não chamar nenhum homem na terra de seu pai.
Você pode continuar honrando alguém que você odeia. Portanto, não seria uma
contradição se alguém ignorantemente acreditasse que Cristo está dizendo para nós
odiarmos nossos pais. Contudo, a palavra Inglesa “hate” captura de maneira distante a
natureza comparativa do que Cristo está dizendo. Quando comparado com o nosso
amor por Deus, então o nosso amor por nossos pais (e mesmo por nós mesmos)
deveria ser eclipsado como se fosse nada.
Ex 20:13, Dt 5:17, Mc 10:19, Lc 18:20, Rm 13:9, Tg 2:11 Deus proíbe matar.
Gn 34:1-35:5 Deus aceita trapacear e matar.
Ex 32:27, Dt 7:2, 13:15, 20:1-18 Deus ordena matar.
2Rs 19:35 Um anjo do Senhor mata 185.000 homens (Nota: Veja a seção Atrocidades
para mais exemplos.)
Idem Ex 3:20-22.
Ex 20:14 Deus proíbe o adultério.
Os 1:2 Deus instrui Oséias a “toma uma mulher de prostituições.”
Oséias não cometeu adultério. Onde está a contradição?
Ex 21:23-25, Lv 24:20, Dt 19:21 Uma vida por uma vida, um olho por um olho, etc.
Mt 5:38-44, Lc 6:27-29 Ofereça a outra face. Ame seus inimigos.
Por favor! Quanto Cristo pode ser mais claro? Ele está claramente mudando da era da
lei para iniciar a era da graça, na qual nós vivemos. LEIA toda a passagem. [Ademais, há
muitos que veem este oferecer a outra face, dar as vestes, andar a segunda milha,
como primariamente voltados para o milênio, e há outros que veem como nos
submetermos a punições legais que bem merecemos]
Ex 23:7 Deus proíbe matar inocentes.
Nm 31:17-18, Dt 7:2, Js 6:21-27, 7:19-26, 8:22-25, 10:20, 40, 11:8-15, 20, 30-39, Jz
11:30-39, 21:10-12, 1Sm 15:3 Deus ordena ou aprova a completa exterminação de
grupos de pessoas que incluem mulheres inocentes e/ou crianças.
Idem Ex 3:20-22
(Nota: Veja a seção Atrocidades para mais exemplos de morte de inocentes.)
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Idem Ex 3:20-22 (onde quer que esta seção esteja).
Ex 34:6, Dt 7:9-10, Tt 1:2 Deus é fiel e verdadeiro. Ele não mente.
Nm 14:30 Deus quebra sua promessa.
Deus faz uma promessa para colocar a nação de Israel dentro de Canaã. Ele levou-os
até a margem e (com exceção de dois homens – Calebe e Josué) eles se rebelaram e
decidiram não entrar. Portanto, Deus cumpriu completamente sua promessa na
geração posterior. Deus nunca prometeu que TODO indivíduo que deixou o Egito
entraria em Canaã. Muitos morreram por várias razões no deserto. Mesmo Moisés não
entrou na terra prometida.
[Nota do tradutor: a promessa foi feita à nação de Israel e ela conquistou a terra
conforme Deus prometera.]
Ex 34:6, Dt 7:9-10, Tt 1:2 Deus é fiel e verdadeiro. Ele não mente.
1Rs 22:21-23 Deus aceita um espírito de mentira.
Deus PERMITE a um espírito maligno causar danos em um homem maligno. Isto não
significa que Ele é mentiroso ou aceita suas ações.
Ex 34:6, Dt 7:9-10, Tt 1:2 Deus é fiel e verdadeiro. Ele não mente.
2Ts 2:11-12 Deus engana as pessoas, fazendo-os acreditar no que é falso, tanto quanto
os condena.
Desde quando você começou a se interessar pelo contexto? A paciência de Deus é
grande, porém tem limite. Depois de alguns milagres nos quais o Faraó endureceu seu
coração, Deus endureceu o coração de Faraó para que o Faraó não PUDESSE se
arrepender (Ex 10:1-2). O contexto claramente indica que essas pessoas tiveram ampla
oportunidade de se arrependerem, porém escolheram a mentira de Satanás (vs 9) em
lugar da verdade de Deus (vs 10 e vs12). Portanto, no vs 11 Deus enviará a eles a
operação do erro. Isto não significa que Deus está mentindo ou enganando-os. Deus
está permanentemente selando o destino eterno que ELES decidiram para si mesmos.
Ex 34:6-7, Js 24:19, 1Cr 16:34 Deus é fiel, santo e bom.
Is 45:6-7, Lm 3:8, Am 3:6 Deus é responsável pelo mal.
Existem duas sentidos em que a palavra "mal" é usada na KJV. Uma envolve uma falha
moral por parte de alguém. A outra é um infortúnio que cai sobre alguém. Deus causa
o segundo acontecimento, não o primeiro. Alguns tem argumentado que Deus erra em
criar o potencial para o mal. Contudo, não é possível fazer a luz brilhar sem a existência
da escuridão. Similarmente, não é possível para Deus criar o “bem” sem o potencial
para o “mal”. De outro modo dever-se-ia criar uma máquina robótica amoral.
Ex 34:6-7, Hb 9:27 Deus lembra dos pecados, mesmo quando eles já foram perdoados.
Jr 31:34 Deus não lembra de seus pecados quando eles já foram perdoados.
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Aqui de novo você confunde assuntos que são diferentes. Deus julga os pecados. Como
Êxodo 34 fala, as consequências não param devido ao perdão dos pecados (veja
também 2Sm 12:13-14). Deus sabe tudo e nunca esquece o que nós fazemos. Ainda,
desde que os pecados são perdoados, Ele escolhe não trazê-los de novo à tona para
serem novamente usados contra o pecador.
O segundo assunto é a diferença entre a maneira como o pecado é tratado sob a lei.
Ele [o pecado] nunca era apagado e necessitava de sacrifícios anuais como um
memorial desta limitação. Pecados eram meramente cobertos temporariamente pelo
sacrifício de sangue, esperando a vinda do sacrifício perfeito que lavaria todos os
pecados. Jeremias falou profeticamente naquele tempo. (Leia o início do capítulo.) Ele
foi totalmente cumprido em Cristo. Esta diferença foi destacada contrastando Hb 10:3
com Hb 10:17.
Lv 3:17 Deus proíbe permanentemente a ingestão de sangue e gordura.
Mt 15:11, Cl 2:20-22 Jesus e Paulo dizem que tais regras não importam – elas são
somente mandatos humanos.
Nem Paulo nem Jesus estão discutindo sobre comer gordura ou sangue. Cristo estava
fazendo um contraponto de que o que traz o pecado para dentro do homem não era
comer com as mãos sujas. O pecado inicia na mente e em atitudes realizadas. Paulo
estava combatendo o legalismo e Judaizantes que alegravam-se com um estilo de vida
ascético, adicionando uma quantidade desnecessária de leis feitas por homens como
meio de justificação.
Lv 19:18, Mt 22:39 Ame seu próximo [tanto quanto] você mesmo.
1Co 10:24 Ponha seu irmão antes de você mesmo.
Isto é uma atitude de coração (amor) e a outra é uma prática que se segue a ela (auto
sacrifício). Ambas andam lado a lado.
Lv 21:10 O sumo sacerdote não rasgará suas vestes.
Mt 26:65 Ele faz isso durante o interrogatório de Jesus.
Sumo sacerdote mau! E daí? (Ele fazia coisa pior que era procurar matar Cristo.)
Lv 25:37, Sl 15:1, 5 É errado emprestar dinheiro à juros.
Mt 25:27, Lc 19:23-27 É errado emprestar dinheiro sem juros.
Na lei cerimonial instituída na economia de Israel, Deus tornou o empréstimo à juros
ilegal. Falando na parábola do senhor austero, Cristo nunca indicou se a cobrança de
juros estava certa ou errada. Contudo, a era da lei cerimonial estava encerrada (e com
ela a proibição de cobrança de juros) depois de Cristo.
Nm 11:33 Deus infligiu doença.
Jó 2:7 Satanás infligiu doença.
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Germes infligem doenças. E daí?
Nm 15:24-28 Sacrifício podem, em alguns casos, retirar pecados.
Hb 10:11 Eles nunca podem retirar pecados.
Veja acima. No VT, perdoavam-se pecados que eram meramente *cobertos* com o
sangue do sacrifício em antecipação à sua retirada quando Cristo morresse.
Nm 25:9:

24.000 morreram na praga.

1Co 10:8

23.000 morreram na praga.

Em 1Co 10:8 é dito que morreram 23.000 em um dia. A contradição seria se o texto
dissesse que morreram SOMENTE 23.000. Depois poderiam morrer 1.000 pessoas nos
dias subsequentes da praga.
Nm 30:2 Deus ordena fazer promessas (juramentos).
Mt 5:33-37 Jesus proíbe de fazê-los, dizendo que isto provem do mal (ou do Demônio).
[Em Mt 5:33 é dito …, mas cumprirá teus juramentos AO Senhor e não PELO Senhor,
algo do tipo, “juro que não farei mais isso”, “juro que falarei somente a verdade ao
tribunal” e não “juro por Deus que não farei mais isso”, no próprio ato de casar
juramos fidelidade ao cônjuge. O que é dito no resto dos versículos (34, 35, 36) é que
não devemos jurar pelo céu, pela terra, nem pela minha cabeça]
NM 33:38 Arão morre no Monte Hor.
Dt 10:6 Arão morre em Moserá.
O Monte Hor ficava na região de Moserá.
Nm 33:41-42 Após a morte de Arão, os Israelitas viajaram do Monte Hor, para
Zalmona, para Punom, etc.
Dt 10:6-7 Eles foram de Moserá, para Gudgodá, para Jotbatá.
De novo, Deuteronômio sumariza seus movimentos por duas regiões (a última delas
era cheia de rios) enquanto Números identifica locais específicos em que eles ficaram
em rios específicos (como o Jordão).
Dt 6:15, 9:7-8, 29:20, 32:21 Deus está algumas vezes irado.
Mt 5:22 Ira é pecado.
idem Ex 3:20-22
Dt 7:9-10 Deus destrói seus inimigos.
Mt 5:39-44 Não resista aos seus inimigos. Ame-os.
idem Ex 3:20-22
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Dt 18:20-22 Um falso profeta é alguém que não tem a palavra da verdade. Sua morte é
requerida.
Ez 14:9 Um profeta que se deixou enganar, é enganado pelo próprio Deus. Sua morte
também é requerida.
Você está interpretando mal Ez 14 assim como você fez em 2Ts 2:11. Além disso, não
existe contradição aqui. Uma contradição requereria Deus deixando-o fora.
Dt 23:1 Um castrado não poderia entrar na assembleia do Senhor.
Is 56:4-5 Alguns castrados receberão recompensas especiais.
E daí? A um homem com uma arma não é permitida a entrada na Casa Branca. Alguns
homens com armas fazem a guarda do presidente.
Dt 23:1 Um castrado não poderia entrar na assembleia do Senhor.
Mt 19:12 Homens são encorajados a considerar a si próprios castrados pela causa do
Reino de Deus.
Você está interpretando mal Mt 19. Porém, apesar disso, não existe contradição.
Dt 24:1-5 Um homem pode se divorciar de sua esposa simplesmente porque ela o
deixa descontente e ambos podem se casar de novo.
Mc 10:2-12 Divórcio é errado, e casar novamente é cometer adultério.
Verificar
uma
melhor
explicação
em
(http://www.solascripturatt.org/VidaDosCrentes/ResumoCoy2.6DivorcioRecasamento-HelioNira.htm).
Dt 24:16, 2Rs 14:6, 2Cr 25:4, Ez 18:20 Filhos não devem sofrer pelos pecados dos pais.
Rm 5:12, 19, 1Cr 15:22 A morte é transferida a todos os homens pelo pecado de Adão.
idem Ex 3:20-22
(e Deus claramente julga muitas famílias devido aos pecados dos pais).
Dt 30:11-20 É possível cumprir a lei.
Rm 3:20-23 Não é possível cumprir a lei.
Deuteronômio parte do ponto de que a lei é clara e simples de forma que nós
entendemos e não temos desculpa para não guardá-la. Nunca diz que um homem será
capaz de passar toda a sua vida perfeitamente e nunca quebrar um único
mandamento. A posição de Paulo é que ninguém fará isto. Realmente, esta é a razão
pela qual sacrifícios são parte integrante da lei.
Js 11:20 Deus demonstra misericórdia para alguns.
Lc 6:36, Tg 5:11 Deus é totalmente misericordioso.

Página | 8

Ao contrário, Deus teve misericórdia dos Amonitas por muitos anos (Gn 15:16) até sua
injustiça alcançar um ponto que Deus determinou sua eliminação (Js 11).
Jz 4:21 Sísera estava dormindo quando Jael o matou.
Jz 5:25-27 Sísera estava em pé.
Não está dizendo que ele estava de pé quando ela o matou. Está somente dizendo que
depois dela acertar ele na cabeça (v 25) ele se ajoelhou, tentando levantar de novo e
caiu de novo. Soa para mim como estertores da morte.
Js 10:38-40 Josué próprio capturou Debir.
Jz 1:11-15 Foi Otniel, que através disto (captura de Debir) obteve a mão da filha de
Calebe, Acsa.
Está Zathras mesmo tentando entender a passagem? São estes erros intencionais, mal
entendidos ou somente massiva incompetência? Josué fez uma passagem pela terra,
com todo o seu exército, eliminando todas as fortalezas e destruindo as cidades.
Contudo, algumas das cidades foram reconstruídas pelos habitantes remanescentes e
necessitavam ser reconquistadas. Esta segunda conquista da enfraquecida Debir foi
feita por um pequeno bando liderado por Otniel. O livro de Juízes inicia dizendo que
este evento ocorreu DEPOIS de Josué ter morrido. A passagem paralela é Josué 15:16,
não Josué 10:38-40. LEIA as escrituras [com bastante atenção]!
1Sm 8:2-22 Samuel informa Deus com aquilo que ele tem ouvido dos outros.
Pv 15:3, Jr 16:17, 23:24-25, Hb 4:13 Deus é onipresente. Ele vê tudo e escuta tudo.
E daí? Deus se agrada de nos ouvir, tal como tenho prazer de ter o meu filho correndo
pra cima de mim, exclamando sobre algo que eu já sei.
1Sm 9:15-17 Deus fala a Samuel que Saul foi escolhido para liderar os Israelitas e irá
salvá-los dos Filisteus.
1Sm 15:35 Deus se arrepende de ter escolhido Saul.
1Sm 31:4-7 Saul comete suicídio e os Israelitas são vencidos pelos filisteus.
Primeiro de tudo, Deus não disse que Saul salvaria eles dos Filisteus; somente que ele
tinha sido escolhido para fazer esse trabalho. 1Sm 14:47-48 e os capítulos
subsequentes indicam que por um considerável tempo ele desempenhou com sucesso
este papel. Por fim, contudo, ele falhou em obedecer a Deus e caiu por si só para os
Filisteus. Deve isso ser considerado uma falha de Deus?
1Sm 15:7-8, 20 Os Amalequitas são totalmente destruídos.
1Sm 27:8-9 Eles são totalmente destruídos (de novo?).
1Sm 30:1, 17-18 Eles invadem Ziclague e Davi mata-os (de novo?).
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Primeiramente, 1Sm 15:9 indica que os Israelitas foram seletivos ao destruírem os
Amalequitas, em desobediência ao comando de Deus. Segundo, quando uma nação é
“destruída” isto não significa que TODAS as pessoas daquela nacionalidade (alguns dos
quais talvez não estivessem no local no momento) foram mortas. Indubitavelmente
existiram alguns que escaparam ou estavam viajando noutros países e que ao longo
dos anos voltaram, e reconstruíram sua pátria. Na primeira campanha eles ocuparam
um grande reino com muitas cidades. No segundo momento eles estavam em cidades
individuais que eram fracas o suficiente para serem conquistadas pelo bando de Davi.
1Sm 16:10-11, 17:12 Jessé teve sete filhos além de Davi, ou oito no total.
1Cr 2:13-15 Ele teve sete no total.
Estes eram tempos de guerra e os filhos de Jessé foram no meio deles. Existe alguma
surpresa que ele tenha perdido algum deles no tempo em que as Crônicas foram
registradas?
1Sm 16:19-23 Saul conheceu Davi bem antes do encontro com Golias.
1Sm 17:55-58 Saul não conhecia Davi até seu encontro com Golias e perguntou sobre a
identidade de Davi.
Saul viu Davi antes da batalha (1Sm 17:38). Os versos 55-58 não dizem que Saul não
conhecia à Davi. Eles dizem que Saul perguntou FILHO DE QUEM Davi é.
Provavelmente ele tinha esquecido o nome de Jessé (Mesmo que ele tenha enviado
um par de mensagens para Jessé no trecho anterior).
1Sm 17:50 Davi matou Golias com uma funda.
1Sm 17:51 Davi matou Golias (de novo?) com uma espada.
Qualquer criança de escola dominical poderia corrigi-lo sobre este assunto. Golias caiu
com a face voltada para baixo e Davi garantiu que ele estava morto cortando fora sua
cabeça. Isto é chamado “finalização.”
1Sm 17:50 Davi matou Golias.
2Sm 21:19 Elanã matou Golias.
Desde quando você se tornou interessado nos manuscritos originais? Claramente o
gigante de 2Sm 21:19 é uma pessoa diferente uma vez que os períodos são totalmente
diferentes e uma vez que o segundo é chamado “o Gitita.” Talvez esses quatro eram
filhos de Golias (veja as implicações no vs 22) e um deles tinha o mesmo nome do seu
pai.
[Nota do Tradutor: a KJB e a LTT têm
19 Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe; e El-Hanã, filho de JaaréOregim, o belemita, feriu o irmão de Golias {*}, o giteu, de cuja lança era a haste como eixo
de tear
de tecelão.
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{*

As duas palavras para "o irmão de Golias" são ""גלית את. Ora, " "אתmuitas vezes é não
traduzível e somente indica objeto direto, outras vezes pode ser traduzível como
"com" ou "entre", tal como em Jz 1:16. Já " "גליתé traduzido como "Golias". Portanto,
""גלית את, poderia ser traduzido como "um que esteve com Golias", ou seja, "um parente de
Golias". Os tradutores da KJB compreenderam que este "um que esteve com Golias", ou
"um parente de Golias", se referia ao irmão de Golias, uma vez que isso é consistente
com 1Cr 20:5. Como a tradução de " "אתcomo "o irmão de" é uma interpretação, ainda
que a interpretação correta, os tradutores da KJB colocaram essas palavras em letras
itálicas (inclinadas). A NKJV, TNIV, NVI 2011, RVG, Young's LT, e algumas outras
traduções também tratam Samuel 21:19 adequadamente por interpretar " "אתcomo "o
irmão de". O VT original e genuíno escrito por Almeida e publicado em 1753
corretamente tinha "Houve mais outra peleja contra os Philisteos em Gob: e El hanan,
filho de Jaaré-Oregim ferio a Beth-halachmi, o que estava com Goliath Getheo, e era a
aste de sua lança, como orgão de tecelão.", dando-nos a entender que Beth-halachmi
é o mesmo Lami de 1Cr 20:5: irmão de Golias que estava com ele (provavelmente no
evento épico da morte de seu irmão, ocorrido anteriormente).
O caminho para o erro das outras Bíblias parece ter sido o seguinte: Foi dito (em 2Sm
21:16,18,20; 1Ch 20:4) que Isbi-Benobe, Safe, e o homem de seis dedos são "dos filhos
do gigante." Muitos tradutores apressadamente supuseram e afirmaram que este
"gigante" é o Golias a quem Davi matou, e assumiram que estes homens são os filhos
daquele Golias. Mas, uma vez de que outro Golias aparece juntamente com estes
outros homens, tais tradutores tiveram que assumir que este Golias era também um
filho do Golias a quem David matou. No entanto, há um problema com a ideia de que
estes homens eram os filhos do Golias a quem David matou. O correto é observar que
"gigante" referido por 2Sm 21:16-20 é ( רפהraphah) or Refa. Esta não é uma referência
a uma pessoa particular de grande estatura, mas a uma etnia que é mencionada na
Bíblia em Ge 14:5; 15:20; etc. Em Gênesis 15:20 lemos que Deus prometeu dar a
Abraão as terras de vários grupos étnicos, uma das quais é o dos refains [ou refainitas,
a tribo descendente do gigante Rafa]. A solução correta, portanto, é entender em 2Sm
21:16-20 uma raça de gigantes, não uma pessoa em particular, e traduzir v. 19 como a
KJB, evitando flagrante contradição contra 1Crônicas 20:5. Detalhes em
http://solascriptura-tt.org/Bibliologia-InspiracApologetCriacionis/2Sm21.19-MatouElHanaGoliasOuSeuIrmao-kjvtoday.com.htm}
1Sm 21:1-6 Aimeleque era o sumo sacerdote quando Davi comeu pão.
Mc 2:26 Abiatar era o sumo sacerdote naquele tempo.
Abiatar era o sumo sacerdote. Seu pai, Aimeleque, não é chamado de sumo sacerdote
em 1Sm 21. Naquele tempo, ele era meramente descrito como um sacerdote. (Ele
deve ter sido o antigo sumo sacerdote da mesma forma que Caifás e Anás no tempo de
Cristo.)
1Sm 28:6 Saul consulta o Senhor, porém não recebe resposta.
1Cr 10:13-14 Saul morre por não consultar o Senhor.
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Saul é a perfeita ilustração de Pv 1:24-2.6. A passagem de 1 Crônicas diz que Saul
morreu por várias coisas, incluindo um padrão de não consultar à Deus. Ele não mudou
seus caminhos até ser muito tarde e o Julgamento de Deus já estar próximo à sua
porta.
1Sm 31:4-6 Saul matou a si mesmo caindo sobre sua espada.
2Sm 2:2-10 [na verdade, 1:2-10] Saul, por sua própria requisição, foi morto por um
Amalequita.
2Sm 21:12 Saul foi morto pelos Filisteus em Gilboa.
1Cr 10:13-14 Saul foi morto por Deus.
Deus direcionou a morte de Saul, como detalhado acima. Deus usou os Filisteus para
executar seu julgamento. Não existe contradição em dizer “Saul foi morto pelos
Filisteus” uma vez que ele cometeu suicídio uma vez que ele estava cercado e seria
eliminado por eles. Eu creio que você errou em uma das passagens. Talvez você queira
dizer 2Sm 1:2-10? Aqui o Amalequita mentiu na esperança de ser recompensado.
2Sm 6:23 Mical não tinha filhos.
2Sm 21:8 (KJV) Ela tinha cinco filhos.
Não há contradição nenhuma se você tomar a Bíblia perfeita em inglês, a King James
Bible - 1611. Ela, corretamente, traduz assim " Mical, filha de Saul, aos quais ela criara
para Adriel ". A LTT reflete a KJB: 2Sm 21:8 Mas tomou o rei os dois filhos de Rispa,
filha de Aiá, que tinha dado à luz para Saul, a Armoni e a Mefibosete; como também os
cinco filhos de Mical, filha de Saul, aos quais ela criara para Adriel, filho de Barzilai,
meolatita.
2Sm 24:1 O Senhor inspirou Davi a fazer o censo.
1Cr 21:1 Satanás inspirou o censo.
Deus PERMITIU isto, porém Satanás IMPLEMENTOU. É o mesmo caso que ocorreu com
Jó. Note que o Deus Todo Poderoso deu permissão em Jó 1:12 para Satanás afligir Jó, e
o Inimigo de Deus, com sua maldade, procede dessa forma. Porém Jó conhecia o
suficiente de Deus para compreender que era a onipotência do Senhor que estava por
trás de seu teste (Jó 23:10)
2Sm 24:9 A contagem do censo foi: Israel 800.000 e Judá 500.000.
1Cr 21:5 A contagem do censo foi: Israel 1.100.000 e Judá 470.000.
Pode ser que houve algumas pequenas diferenças nos números. Pequena maravilha
uma vez que 1Cr 21:6 indica que Joabe propositalmente fez um trabalho desleixado e
deixou de contar tribos inteiras uma vez que achou o mandamento do rei abominável.
Mas a discrepância pode ser resolvida, se consideramos que exército foi incluído em
cada contagem. Note-se que os 800.000 habitantes de Israel provavelmente não
incluem o exército permanente de 288.000 descrito em 1Cr 27:1-15 ou os 12.000
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especificamente ligados à capital (2Cr 1:14) [portanto, 800.000+288.000+12.000 =
1.100.000]. Por outro lado, o número 470.000 provavelmente não inclui os quase
30.000 do exército permanente de Judá (2Sm 1:6) [portanto, 470.000+30.000 =
500.000].
2Sm 24:10-17 Davi pecou em realizar o censo.
1Rs 15:5 O único pecado de Davi (jamais cometido) foi em relação a outra questão
[Urias].
1Rs 15:5 não está dizendo que Davi pecou somente uma vez. Está dizendo que ele
deliberadamente quebrou os mandamentos de Deus (neste caso referindo-se aos 10
mandamentos) somente uma vez.
2Sm 24:24 Davi pagou 50 siclos de prata por uma propriedade.
1Cr 21:22-25 Ele pagou 600 siclos de ouro.
Olhando de maneira superficial isto certamente parece contraditório. Contudo,
considere que 50 siclos de prata eram um valor baixo demais (referência a Ex 21:32) a
pagar por uma grande parcela de terra que mais tarde se tornaria o monte do Templo.
Contudo, parece ser um valor apropriado a pagar por uma junta de bois e por uma eira
[um terreno forrado com pedras e relativamente pequeno, onde a colheita de cereais
era trazida amarrada formando molhos, era terminada de secar, depois "surrada" com
varas para as cascas liberem seus grãos, por fim era peneirada a fim de ser guardada
em celeiros]. Em 2Sm 24:24 Davi comprou somente a eira (pequena) e alguns bois,
tudo pelo preço pequeno de apenas 50 siclos de prata. Em 1Cr 22:21-25 ele comprou
por 500 siclos de ouro (quantia muito maior) toda a grande propriedade ao redor da
eira, e Ornã voluntariamente lhe deu os bois para holocaustos, e os trilhos para lenha,
e o trigo para oferta de alimentos.
1Rs 3:12 Deus faz Salomão o homem mais sábio que jamais viveu, todavia…
1Rs 11:1-13 Salomão amou muitas mulheres estrangeiras (contra a proibição explícita
de Deus) que o fizeram adorar outros deuses (pelo que ele merecia a morte).
Ter sabedoria e decidir usá-la para tomar suas próprias decisões são duas coisas
completamente diferentes. É como ter dinheiro e saber como investi-lo bem. Um dos
temas perenes deste trágico drama é a personagem que sabe como fazer o melhor [ou
seja tinha conhecimento do era certo] e mesmo assim realiza o erro fatal.
1Rs 3:12, 4:29, 10:23-24, 2Cr 9:22-23 Deus fez Salomão o rei mais sábio e o homem
mais sábio que já viveu. E jamais haveria outro igual a ele.
Mt 12:42, Lc 11:31 Jesus disse:”… e eis que está aqui alguém maior do que Salomão.”
Primeiramente, você está confundindo “sabedoria” e “majestade” (maçãs e laranjas).
Segundo, não existiu outro homem tão sábio quanto Salomão. Cristo é Deus em carne
e não pode ser considerado um mero homem.
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1Rs 4:26 Salomão tinha 40.000 cavalos (ou baias para cavalos).
2Cr 9:25 Ele tinha 4.000 cavalos (ou baias para cavalos).
Mais uma vez, você falha em simplesmente ler a Escritura. O trecho de 1 Reis realiza-se
antes do Templo ser construído, enquanto a passagem em Crônicas ocorre muitos
anos mais tarde. (2Cr 9:25 está mais próximo do tempo de 1Rs 10:26 como é evidente
por ocasião da visita da rainha de Sabá.) Além disso, há uma distinção de duas
passagens em que o 2Cr 9:25 indica que ele tinha 4.000 baias para os cavalos e
CARROS. Ao que parece, havia 10 homens e 10 cavalos por carros. (Compare 2Sm
10:18 e 1Cr 19:18 para ver que a quantidade de homens de 700 carros pode ser 7000
soldados.)
1Rs 5:16 Salomão tinha 3.300 supervisores.
2Cr 2:2 Ele tinha 3.600 supervisores.
A passagem de 1 Reis especificamente exclui os “chefes dos oficiais”, que eram 300.
1Rs 7:15-22 Os dois pilares tinham 18 côvados de altura.
2Cr 3:15-17 Eles tinham 35 côvados de altura.
Este parece ser um belo flagrante de erro (obter a medida errada por duas vezes).
Vamos considerar atentamente as sentenças. A passagem de 1 Reis diz que "E fundiu
duas colunas de cobre; a altura de CADA COLUNA era de 18 côvados…" o livro dos Reis
indica ainda no momento da destruição do templo (2 Rs 25:17) que "a altura de UMA
coluna era de 18 côvados…" a mesma linguagem é encontrada em Jeremias 52:20-21.
2 Crônicas usa linguagem ligeiramente diferente: "Fez também, diante da casa, DUAS
colunas de 35 côvados de altura…" Parece que o autor adicionou-as em conjunto com
uma altura combinada. Uma vez que eles foram fundidos, formada a partir de moldes
em argila do solo, talvez eles tinham originalmente projetadas para ter essa medida
final no final (I Reis 7:46).
1Rs 7:26 O “mar de fundição” de Salomão possuía 2.000 “batos” (1 bato =
aproximadamente 8 galões).
[Nota do tradutor: 1 galão = 3,78541178 litros]
2Cr 4:5 Ele possuia 3000 “batos”.
Ambas estão corretas. “Recebia e mantinha” acima de 3000 batos (2 Crônicas). 1 Reis
diz que “continha” 2000 batos. Aparentemente eles não tinham a prática de encher
até o topo, talvez deixando mais conveniente para o banho.
1Rs 8:12, 2Cr 6:1, Sl 18:11 Deus habita na escuridão.
1Tm 6:16 Deus habita em luz inacessível.
Eu habito em New Hampshire E habito nos Estados Unidos E habito no mundo. Alguns
desses locais são mais ou menos claros. Deus habita no céu na luz inacessível. Entre o
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terceiro céu e a Terra está tanto o limite da completa escuridão (tanto que nenhum
homem alguma vez foi capaz de ver através dele) como o limite da escuridão do
espaço exterior. Uma boa ilustração de como Deus habita em uma intensa luz com
uma esfera protetiva de escuridão está em Ex 19:21, Ex 20:21 e Ex 24:15-18.
1Rs 8:13, At 7:47 Salomão, a quem Deus fez o homem mais sábio de todos, construiu
seu templo como uma morada para Deus.
At 7:48-49 Deus não habita em templos feitos por homens.
Mas Deus visitou o templo de uma maneira especial. No final das contas, o templo era
mais um lugar para o homem ir se comunicar com Deus do que uma casa em que Deus
poderia viver nesta terra. No entanto, se eu soubesse que Deus poderia fazer o mesmo
com uma casa que eu construí, eu gostaria de passar o resto da minha vida
construindo-a para Ele.
1Rs 9:28 -- 420 talentos de ouro foram tomados de Ofir.
2Cr 8:18 -- 450 talentos de ouro foram tomados de Ofir.
Foram muitas viagens para Ofir para obter ouro. 1Cr 29:4 indica que 3.000 talentos de
ouro de Ofir eram guardados apenas como preparação anterior à construção do
templo!
1Rs 15:14 Asa não removeu os lugares altos.
2Cr 14:2-3 Ele removeu-os.
A passagem de 2 Crônicas descreve a purificação por Asa das cidades de Judá (veja vs
5). No capítulo 15 ele procede a purificação de Benjamin e de porções de Efraim de
seus locais altos de idolatria (15:8). Contudo, o capítulo final da passagem de 1 Reis,
verso 17 indica que ele não purificou o remanescente da terra. Talvez ele tenha
permitido reaparecimentos de alguns [lugares de idolatria] em Judá no final de seu
reinado. (Eles tinham altos e baixos regularmente naqueles dias)
1Rs 16:6-8 Baasa morreu no 26º ano de reinado do rei Asa.
2Cr 16:1 Baasa construiu uma cidade no 36º ano de reinado do rei Asa.
Na tradição Judaica não há provisão para uma rainha. Aqui, a rainha-mãe, Maaca,
toma uma importante decisão quando seu filho Abias morre após reinar somente por
3 anos. Ela adota um de seus filhos Asa (1Rs 15:10) aparentemente como manobrada
figura de papelão e fica reinando por detrás dele por 10 anos (veja 2Cr 14:2). Depois
desse período, Asa vence uma grande batalha, e é encorajado pelo profeta no capítulo
15, e toma o comando. Ele elimina os ídolos de Judá e de Benjamim (como visto acima)
e remove a rainha idólatra Maaca (1Rs 15:13 e 2Cr 15:16). Provavelmente estes 10
anos de reinado da Rainha Mãe a par de Asa é a razão pelos 10 anos de discrepância
na data do evento de Baasa pelo tempo que tinha reinado Asa.
Continua …
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Fonte: http://www.genesispark.com/essays/contradictions/answered/
Texto: Dave Woetzel.
Tradução: Cristiano Quaresma da Silva.
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