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Pena de morte 
Pena capital ou pena de morte 

 
 
A Bíblia permite a pena de morte para crimes muito graves, como assassinato. Nos tempos bíblicos, 
a pena capital não era um assunto discutido, era um fato da vida. Todos os povos tinham. Mas a Bíblia era 
diferente porque limitava o seu uso aos piores crimes apenas. 

Onde a Bíblia fala da pena de morte? 

Gênesis 9:6 parece instituir a pena de morte para quem matar outra pessoa, porque a vida humana é 
preciosa, criada à imagem de Deus. A pena de morte devia servir para ensinar a não brincar com a 
vida dos outros. 

Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado; porque Deus fez o 
homem conforme a sua imagem. 

Gênesis 9:6 
 

Quando deu a Lei a Moisés para o governo da nação de Israel, Deus instituiu a pena capital para 
alguns crimes, como homicídio planejado, agredir ou amaldiçoar os pais, sequestro, feitiçaria e idolatria 
(Êxodo 21:12-17; Êxodo 22:18-20). O que atentasse contra a vida e integridade de outra pessoa ou 
servisse a outros deuses merecia pena de morte. Isto devia servir como exemplo para os outros, para 
manter a pureza do povo. 

Quem ferir alguém, de modo que este morra, certamente será morto. 
Porém se lhe não armou cilada, mas Deus lho entregou nas mãos, ordenar-te-ei um lugar para onde 

fugirá. 
Mas se alguém agir premeditadamente contra o seu próximo, matando-o à traição, tirá-lo-ás do meu altar, 

para que morra. 
O que ferir a seu pai, ou a sua mãe, certamente será morto. 

E quem raptar um homem, e o vender, ou for achado na sua mão, certamente será morto. 
E quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. 

 
Êxodo 21:12-17 

 
A feiticeira não deixarás viver. 

Todo aquele que se deitar com animal, certamente morrerá. 
O que sacrificar aos deuses, e não só ao Senhor, será morto. 

 
Êxodo 22:18-20 
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No Novo Testamento, quem decidia sobre aplicar a pena de morte era o governo romano. A Lei de 
Deus não era levada em conta. O governador Pilatos admitiu que Jesus não tinha feito nada que merecia 
morte mas mandou executá-lo (Lucas 23:22-25). Isso provavelmente indica que os romanos tinham 
orientações sobre a aplicação da pena de morte mas não eram regras definitivas. Se uma pessoa fosse 
um cidadão romano, podia apelar em última instância a César, onde ele decidiria se devia morrer ou não 
(Atos dos Apóstolos 25:10-12). 

Então ele, pela terceira vez, lhes disse: Mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. 
Castigá-lo-ei pois, e soltá-lo-ei. 

 
Lucas 23:22 

 
Mas Paulo disse: Estou perante o tribunal de César, onde convém que seja julgado; não fiz agravo algum 

aos judeus, como tu muito bem sabes. 
Se fiz algum agravo, ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer; mas, se nada há das 

coisas de que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles; apelo para César. 
Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: Apelaste para César? para César irás. 

 
Atos 25:10-12 

 
 

A pergunta então que fica é: Então, deve ou não deve haver pena de morte? 

A Bíblia nos mostra que Deus não criou o homem para morrer e/ou matar outra pessoa, definitivamente 
não era este o plano de Deus. Ela não permitia que ninguém matasse o seu próximo, mas nos diz que se 
alguém fizesse tal coisa, deveria morrer também. 

Porém precisamos ter um bom senso e ver que a Bíblia nos mostra que cada governo decidiu fazer de um 
jeito e embora muitos soubessem da consequência dos seus atos pessoas preferiam praticar o que é mau 
no lugar do que é bom, mesmo sabendo das consequências e para controlar o ímpeto do ser humano 
regras foram impostas por cada governo, ao qual os próprios discípulos sabiam de sua existência e até 
comentaram sobre isso (Romanos 13:4-5). 

Jamais vamos desejar a morte de alguém, mas sua conversão, porém todo ser humano possui 
discernimento do que é certo e errado e tem ciência das consequências. Basta ler o texto abaixo de 
Romanos: 

Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus; 
as autoridades que existem foram por ele estabelecidas. 

Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e 
aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. 
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Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do 
medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá. 

Pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a 
espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. 

Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de 
uma punição, mas também por questão de consciência. 

 
Romanos 13:1-5 

 

Quem é a favor diz: 

● É uma questão de justiça – cada crime deve ter uma punição justa; se a pena for muito leve, 
ninguém leva a sério e o criminoso vai repetir o crime. 

● A vida humana tem que ser levada a sério – quem mata deve morrer, porque só Deus pode tirar 
a vida. 

● Os 10 Mandamentos não excluem a pena capital – o sexto mandamento é “não matarás”, que 
em hebraico tem o significado de “não assassinarás”; isso não anula a pena de morte. 

● Serve para proteger vidas inocentes – quando um assassino não reformado sai da prisão pode 
voltar a matar; há muitos criminosos que continuam sua atividade dentro da prisão, prejudicando 
pessoas inocentes. 

Quem é contra diz: 

● Misericórdia – todos merecemos morrer mas Jesus, quando morreu na cruz, veio trazer perdão e 
misericórdia; nós devemos mostrar misericórdia também. 

● É irreversível – não faltam casos de pessoas inocentes sendo condenadas à morte, porque o 
sistema não funcionou ou era corrupto; algumas das vítimas foram Jesus e muitos discípulos; se 
uma pessoa está presa, basta soltá-la – que fazer se foi morta? 

● Governos abusam – quando há pena capital, acaba por ser aplicado a casos que não merecem 
pena tão forte ou para eliminar a concorrência do governo. 

Deus deixa claro: Ele não fica feliz com a morte dos ímpios (Ezequiel 18:23). 

Teria eu algum prazer na morte do ímpio?, palavra do Soberano Senhor. Pelo contrário, acaso não me 
agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? 

 
Ezequiel 18:23 

 

Mas para quem decide instituir a pena de morte, Ele deixa algumas diretrizes: 

● Deve ser justo – é reservado para os piores crimes, não deve ser para ofensas pequenas. 
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● Tem de haver um julgamento justo – o caso deve ser apresentado aos juízes e é preciso pelo 
menos duas testemunhas fiéis para condenar (Deuteronômio 19:15). 

● É por justiça, não vingança – a vingança é do Senhor, não nossa; justiça popular sem julgamento 
apropriado não vale (Êxodo 23:2). 

Uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de algum crime ou delito. Qualquer acusação 
precisa ser confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. 

 
Deuteronômio 19:15 

 
"Não acompanhe a maioria para fazer o mal. Ao testemunhar num processo, não perverta a justiça para 

apoiar a maioria, 
nem para favorecer o pobre num processo. 

 
Êxodo 23:2,3 

 
 

Conclusão 

A morte de alguém deve ser evitada o máximo possível e não deve ser um ato liberal. A pena de morte é 
um final trágico e triste para qualquer ser humano, porém todos conhecem as consequências dos seus 
atos no país em que vive. 

O texto de Romanos 13 descreve muito bem isso. A pena de morte deve ser a última coisa a ser feita, em 
casos extremos, onde realmente seja necessário fazer tal coisa. Devemos sempre lutar pela justiça, sem 
sombra de dúvidas, mas nunca pedir a morte de alguém. 

A melhor justiça não vem do homem, mas de Deus. Em Romanos 13 diz que o próprio Deus instituiu os 
governos, a espada, leis e demais coisas para Ele mesmo cuidar da justiça de cada local, pois se opor ao 
governo de Deus é se opor ao próprio Deus, e se o governo não for suficiente o próprio Deus faz a justiça 
necessária.  
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Suicídio 
Sui caederes (matar a si mesmo) 

 
 

O termo suicídio foi utilizado pela primeira vez em 1737 por Desfontaines, cujo significado tem origem no 
latim, na junção das palavras sui (si mesmo) e caederes (ação de matar), ou seja, é um ato que consiste 
em pôr fim intencionalmente à própria vida. 
Num aspecto geral, define-se suicídio como um ato voluntário em que um indivíduo possui a intenção e 
provoca a própria morte, podendo ser causada entre outros fatores por um elevado grau de sofrimento, 
que tanto pode ser verdadeiro ou ter sua origem em algum transtorno psiquiátrico como a psicose aguda 
ou a depressão delirante ou outro transtorno afetivo. 
 
Os dados relacionados ao suicídio são alarmantes. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
ocorre uma morte a cada 40 segundos no mundo. 
 
Segundo dados de 2012 da agência da ONU, mais de 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos 
no mundo, sendo a segunda principal causa de morte entre jovens com idade entre 15 e 29 anos. Setenta 
e cinco por cento dos suicídios ocorrem em países de baixa e média renda. 
 
A ingestão de pesticida, enforcamento e armas de fogo estão entre os métodos mais comuns de suicídio 
em nível global. 
 
“Trata-se de um grave problema de saúde pública; no entanto, os suicídios podem ser evitados em tempo 
oportuno, com base em evidências e com intervenções de baixo custo”, disse a OPAS/OMS. 
 
“Embora a relação entre distúrbios suicidas e mentais (em particular, depressão e abuso de álcool) esteja 
bem estabelecida em países de alta renda, vários suicídios ocorrem de forma impulsiva em momento de 
crise, com um colapso na capacidade de lidar com os estresses da vida – tais como problemas financeiros, 
términos de relacionamento ou dores crônicas e doenças”, afirmou a agência. 
 
Além disso, enfrentamento de conflitos, desastres, violência, abusos ou perdas e um senso de isolamento 
estão fortemente associados com o comportamento suicida. 
 
As taxas de suicídio também são elevadas em grupos vulneráveis que sofrem discriminação, como 
refugiados e migrantes; indígenas; lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e intersexuais (LGBTI); e 
pessoas privadas de liberdade. De longe, o fator de risco mais relevante para o suicídio é a tentativa 
anterior, disse a organização. 
 
Desde 2015, as autoridades iniciaram o movimento “setembro amarelo”, que é estimulado pela Associação 
Internacional pela Prevenção do Suicídio (IASP). O movimento consiste em sinalizar locais públicos com 
faixas ou símbolos amarelos. 
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O que a Bíblia diz no Antigo Testamento? 
 
A história de Sansão mostra que a tarefa dele era a de derrotar os filisteus (Jz 13.5). Mas ele revelou o 
segredo  de sua força e foi preso. Decidido a cumprir sua missão, na festa a Dagon, derrubou o templo 
sobre si e seus inimigos (Jz 16.30). Entretanto, esta ação é vista como sacrifício de guerra e não suicídio. 
Por isso, Sansão aparece na lista dos heróis da fé (Hb 11.32-34). 
 
Outro registro é o caso de Saul e de seu escudeiro. O primeiro rei em Israel rejeitou o Senhor e buscou o 
ocultismo (l Sm 28.7). Acuado na peleja contra os filisteus, Saul lançou-se sobre a própria espada e seu 
auxiliar fez o mesmo (1Sm 31.4,5). 
 
O quarto caso foi o de Aitofel, conselheiro de Absalão, que não suportou ter o seu conselho rejeitado e se 
enforcou (2 Sm 17.23). 
 
O quinto registro é o do rei Zinri, que derrotado e apavorado, tirou a própria vida (l Rs 16.18,19). 
 
Exceto Sansão, tais homens, motivados pelo orgulho, escolheram a morte em lugar de confiarem em 
Deus. Aliás, podemos dizer que Sansão morreu em combate. 
 
O que a Bíblia diz no Novo Testamento? 
 
O mais emblemático caso é o suicídio de Judas Iscariotes. Ele fizera parte do colegiado apostólico (Lc 
6.16). Sua função de tesoureiro requeria integridade (Jo 13.29). No entanto, ele furtava as ofertas que 
eram lançadas na bolsa (Jo 12,6). Sua ambição por dinheiro foi uma das motivações para entregar Jesus 
(Mc 14.11). 
 
Culpado por trair um inocente, enforcou-se (Mt 27.4,5) e como resultado: “precipitando-se, rebentou pelo 
meio, e todas as suas entranhas se derramaram” (At 1.18). Cristo já o tinha alertado, “ai daquele homem 
por quem o Filho do Homem é traído!” (Mc 14.21), porém. Judas não resistiu ao Diabo nem teve a 
humildade para buscar o perdão do Senhor. Ele preferiu o suicídio a corrigir o erro. 
 
Em nossos dias, a banalização da vida e da fé tem contribuído para comportamentos similares e 
consequente queda espiritual de pessoas. 
 
Conclusão 
 
A Bíblia é bem clara quanto a isso em Êxodo 20:13 dizendo "Não matarás" (rãsah). Este verbo significa 
"não matar um ser humano; não assassinar; não levar a morte". 
 
Não é só uma morte física, pois em Oséias 6:9 o mesmo verbo é usado na palavra "matar". Os sacerdotes 
estavam matando o povo (assassinando) ao contaminar e desviar o povo do caminho do Senhor. 
 
Ambas as passagens possuem a referência 7523 do dicionário strong, na Bíblia Palavras Chaves. 
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Como as hordas de salteadores que esperam alguns, assim é a companhia dos sacerdotes que matam no 
caminho num mesmo consenso; sim, eles cometem abominações. 

Oséias 6:9 
 
Uma pessoa que mata seu irmão espiritualmente, fazendo ele sair do caminho do Senhor, também 
comece um assassinato. E igualmente, aquele que sai do caminho do Senhor para seguir um outro 
caminho, comete suicídio espiritual. O resultado de ambos é a condenação, se não houver arrependimento 
(no primeiro caso). 
 
Solução 
 
A solução é sempre o Senhor Jesus. Uma vez que nos sujeitamos a Deus (Gl 5), andamos segundo o 
Espírito (Rm 8:1-2), lançamos sobre ele as nossas ansiedades (1 Pe 5:7) e os cansados e oprimidos vão 
até Ele (Mt 11:28-30) esses problemas e transtornos são removidos e acalmados até serem resolvidos 
definitivamente da mente e do coração. 
 

O Senhor é o que tira a vida e a dá; faz descer à sepultura e faz tornar a subir dela. 
1 Samuel 2:6 

 


