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A afirmativa do título acima 
pertence a um artigo publicado 
recentemente em um dos 
meios de comunicação social 
e que nos fez refletir sobre as 
afirmações do autor, o qual 
afirmava que Deus estava irado 
e dava suas razões sobre a ira 
de Deus. Além disso, o autor 
colocava ainda no condicional 
“Se entendêssemos de fato 
quem é Deus, deveríamos 
nos curvar diante dele”. Estas 
considerações, dentre outras 
que o  autor  brevemente 
descrevia naquele art igo, 
contribuíram para provocar 
algumas reflexões, sobre as 
quais procuramos contextualizar 
brevemente abaixo, levando-
nos a questionar e reformular 
duas questões principais. (1)
Será que Deus está mesmo 
irado? (2) Será que podemos 
entender de fato quem é Deus? 
Bem, mas vejamos antes a 
raiz da palavra Ira. (do latim, 
ira), significa aquele ou ato 
que se opõe a paciência. Ou 
ainda, pode ser definido como 
um intenso e descontrolado 
sentimento de raiva, ódio, 
rancor que pode ou não gerar 
um sentimento de vingança. 
É um sentimento mental que 
conflita o agente causador 
da ira e o irado. Assim, para 

alguém que se encontra no 
estado de ira, tomando-se a 
raiz da palavra, é possível supor 
que esta pessoa nutre em seu 
interior algo de mal, de ódio. 
Nutre e planeja em seu coração 
atos de vingança. E atos de 
vingança supõem-se atos que, 
segundos critérios próprios, 
procuram ser retribuídos com 
a mesma moeda. A cada ação, 
corresponde uma reação. Algo 
do tipo “dente por dente, olho 
por olho”. Mas isso nos parece 
próprio de fundamentalistas. 
E fundamenta l i s tas  não 

rac ioc inam segundo 
os va lores do amor 
humano, nem tampouco 
da essência do Amor 
M i s e r i c o r d i o s o  d e 
Deus, mas sim segundo 
seus  p rópr ios  a tos . 
Fundamentam-se em uma 
visão estreita, periférica, 
míope e simplista do agir 
de Deus. É como se o autor 
pudesse “entrar” no coração de 
Deus e falar por Ele. Dessa 
forma, é preciso muito cuidado 
quando quisermos afirmar 
algo de Deus e, sobretudo 
acerca de seus sentimentos, 
nos apegando somente às 
pa lav ras ,  i so ladamente . 
Olha, quando pensamos que 
entendemos Deus, este não 
é Deus (parafraseando outra 
colocação que ouvimos do Pe. 
Paulo Ricardo em uma de suas 
pregações). Realmente, Deus 
é infinitamente grande que 
não pode caber no universo 
da mente humana, sobretudo 
quando queremos dar a Ele 
rótulos e atributos próprios 
do humano. Seria reduzir 
Deus àquilo que Ele não é. 
Dessa forma, como poderia um 
coração, sobretudo o coração 
de Deus, nutrir sentimentos de 
vingança, de ódio, de raiva? 
Poderia o coração de Deus 

gerar sentimentos de conflitos 
entre Ele próprio e o causador 
do ato de ira? Onde ficaria 
então o Deus Misericórdia? 
Vejamos em Mt 9,13 “Ide, 
pois, aprender o que significa 
“Eu quero misericórdia e não 
sacrifícios”. De fato, não é a 
justos que vim chamar, mas 
a pecadores”. Na carta aos 
Romanos (Rm 1,18) Paulo vai 
falar da “ira de Deus contra toda 
impiedade e injustiça humana, 
daqueles que por sua injustiça 
reprimem a verdade”. A ira de 
Deus, neste contexto, é uma 

rejeição incondicional a todo 
ato de pecado e isso é fato, mas 
não ao pecador. Ele abomina 
o pecado que insiste em 
habitar no pecador, mas ama 
o pecador, apesar do pecado. 
Dessa forma, a ira de Deus 
jamais pode ser subentendida a 
uma ação de ódio, de raiva, de 
desamor. Deus não pode negar 
a si mesmo. Santo Agostinho 
em seu livro Confissões afirma 
“Escuta-me, ó meu Deus! Aí 
dos pecados dos homens! E 
quem isto te diz é um homem, 
e tu te compadeces dele porque 
o criaste, e não foste autor 
do pecado que nele existe”. 
Ora, mas aquele que suscita 
o ódio em seu coração, não 
poderia viver em paz. Deveria 
viver atribulado pelo mal que 
recebeu e ainda mais, pelo 
mal que desejaria praticar. 
Dai a vingança. Mas se Deus 
é Amor, caberia todo este 
sentimento mal no coração 
Dele? O Papa Francisco nos 
lembra “A paz é o fruto da 
vitória do amor de Deus sobre 
o mal, é o fruto do perdão. E é 
justamente assim: a verdadeira 
paz, aquela profunda, que vem 
da experiência da misericórdia 
de Deus”. Indo um pouco mais 
além, vejamos o que se encontra 
na Encíclica DEUS CARITAS 
EST “Com efeito, ninguém 
jamais viu a Deus tal como Ele é 
em Si mesmo. E, contudo, Deus 
não nos é totalmente invisível, 
não se deixou ficar pura e 
simplesmente inacessível a 
nós. Deus amou-nos primeiro — 
diz a Carta de João citada (cf. 
4, 10) — e este amor de Deus 
apareceu no meio de nós, fez-
se visível quando Ele « enviou 
o seu Filho unigênito ao mundo, 
para que, por Ele, vivamos » (1 
Jo 4, 9)”. Portanto, Aquele que 
é invisível, nos amou primeiro 
e nos dá, por sua graça e 
benevolência, a misericórdia. 

Logo, Aquele que amou primeiro, 
não pode suscitar em seu 
coração a ira. Senão vejamos o 
que ocorre com o filho pródigo, 
narrado em Lc 15 11,32. E 
ainda com a narrativa da ovelha 
perdida segundo Lc 15 1,7. 
Olhemos para a ternura daquele 
pai que toda tarde sai para ver 
se seu filho estava voltando 
“quando ainda estava longe, 
seu pai o avistou e foi tomado 

de compaixão” (Lc 15,20). 
Um coração de pura ternura. 
Um coração que espera. Um 
coração que ama. Um coração 
apaixonado segundo nos ensina 
Isaías (Is 54,10) “mesmo que as 
serras mudem de lugar, ou que 
as montanhas balancem, meu 
amor para contigo nunca vai 
mudar, minha aliança perfeita 
nunca há de vacilar, diz o Senhor, 
o teu apaixonado”. Dessa 
forma, atribuir a Deus atributos 
puramente humanos, dentro 
de critérios relativistas, pode-
nos conduzir a interpretações 
errôneas do agir misericordioso 
de Deus. Pode nos levar ao 
terreno do fundamentalismo 
e começarmos a achar que 
entendemos tudo de Deus. É 
preciso antes se perguntar se 
também nossas próprias ações 
correspondem ao projeto de 
Deus. É preciso experimentar 
a brisa leve de sua presença. 

São Paulo nos exorta em 
sua Carta aos Filipensens 
(Fl 2,5) a termos os mesmos 
pensamentos de Cristo, “Haja 
entre vós o mesmo sentir e 
pensar que no Cristo Jesus”. 
É um convite a nutrir em nosso 
coração um sentimento de 
misericórdia. Sentimentos 
que devem provocar em nós 
um esvaziamento das coisas 
que conduz à ira, à violência, 

à vingança, e o pecado. 
Portanto, a ira não cabe no 
coração de Deus. A vingança, 
os sentimentos de ódio, de 
rancor ou de qualquer outro 
ato de separação não vêm 
Dele. São antes frutos de 
nossos próprios pecados. Se 
pudermos por um instante nos 
aproximarmos Dele, veremos 
que Ele não está irado. Ao 
contrário. Seu coração pulsa 
com amor imenso, esperando 
sempre que o nosso coração 
se volte para Ele.

Deus está irado!


