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    Conhecendo o Eterno_Deus 

 

 

Conhecer a Deus é o que há de mais 

importante para o ser humano.  

 Ó profundidade da riqueza da sabedoria e do 
conhecimento de Deus! Quão insondáveis 
são os seus juízos e inescrutáveis os seus 
caminhos! Quem conheceu a mente do 
Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem 
primeiro lhe deu, para que ele o 
recompense? Pois dele, por ele e para ele são 
todas as coisas. A ele seja a glória para 
sempre! Amém. (Romanos 11:33-36). 

 Conheçamos e prossigamos em conhecer o 
Senhor – Oseias 6:3. 
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 E a vida eterna é esta: que te conheçam a Ti, o 
Único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem 
enviaste - João 17:3. 

Nota: O propósito primaz da CNV é: Conhecer o ETERNO_Deus 
em profundidade e fazê-lo conhecido à humanidade. 

 

Mas, de que modo alguém pode 
conhecer o verdadeiro Deus? Existe uma 
chave espiritual para abrir esse mistério? 

Não há nada mais importante do que 
conhecer a Deus - em um nível relacional 
e profundo. 

Deus nos criou nesta terra para nos dar a 
incrível oportunidade de nos tornarmos 
Seus próprios filhos. O apóstolo Paulo foi 
inspirado por Deus para registrar este 
incrível propósito em 2 Coríntios 6:17-18 : 

 Portanto, Saiam do meio deles e 
separem-se', diz o Senhor. Não toque 
no que é impuro, e eu o receberei.' 'Eu 



4 
 

Conhecendo O Eterno Deus | BenneDen 

 
 

serei para vós um Pai, e vós sereis para 
mim filhos e filhas, diz o Senhor dos 
Exército. 

O versículo anterior mostra-nos o plano 
de Deus em poucas palavras: Oferecer aos 
seres humanos a oportunidade de se 
tornarem filhos. Não apenas criaturas de 
Deus, mas filhos. 

Deus quer construir um relacionamento 
conosco e para que isso aconteça, Ele 
realmente quer que venhamos a conhecê-
lo. 

O que temos que fazer para conhecer o 
ETERNO_Deus? 

Deus está nos dando a oportunidade de 
conhecê-Lo, mas a maior parte desse 
conhecimento é espiritual.  
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O conhecimento espiritual é o 
entendimento acessível por meio do 
Espírito Santo. Uma pessoa não pode 
realmente conhecer a Deus a menos 
que tenha acesso ao Espírito de 
Deus.  

O apóstolo Paulo escreveu sobre isso em 
1 Coríntios 2:9-10: 

 Mas, como está escrito: 'As coisas que 
o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e 
não subiram ao coração do homem, 
são as que Deus preparou para 
aqueles que o amam'. Mas Deus as 
revelou a nós por meio de Seu Espírito. 
Pois o Espírito perscruta todas as 
coisas, sim, as profundezas de Deus. 1 
Coríntios 2:9-10. 
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Façamos uma Analogia 

Como você conhece uma pessoa? Como 
se desenvolve um relacionamento 
fraternal próximo?  

Relacionamentos pessoais requerem 
tempo e algo mais. Por exemplo, pode 
haver pessoas com quem trabalhamos 
lado a lado diariamente, mas que 
realmente não conhecemos. Se não 
temos um relacionamento profundo com 
esses colegas de trabalho, apesar dos 
vários anos de serviço no mesmo local, 
certamente não os conhecemos. 

Conhecer verdadeiramente os outros 
requer que aprendamos como eles 
pensam, quais valores eles prezam, o que 
motiva suas ações e que convicções eles 
abraçam. O mesmo critério é verdadeiro 
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se estamos buscando conhecer o 
ETERNO_Deus. 

Mas...: Como fazemos isso?  Como 
podemos aprender os valores, convicções 
e motivações de Deus? O que o 
ETERNO_Deus pensa?  

Deus revelou todas essas qualidades nas 
palavras escritas no Santo Livro, a Bíblia.  

De onde vieram os mandamentos, 
promessas, registros, escritos na Bíblia? 
Eles vieram da mente de Deus. Não são 
apenas ideias desconectadas que Deus 
concebeu. Os mandamentos refletem Sua 
própria natureza. Os nomes e atributos, 
santíssimos e perfeitíssimos de Deus, de 
forma mais clara, descrevem a Sua 
Pessoa. “Deus é amor” (1 João 4:8, 16). 

Portanto, se pretendemos conhecer a 
Deus—temos que aprender os Seus 
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valores—entender como Ele pensa; 
precisamos estudar e meditar sobre os 
escritos sagrados que revelam a mente 
divina, sob a luz do Espírito Santo. 

Esse conhecimento não pode ser 
meramente cognitivo, mas experimental, 
relacional, vivencial. O apóstolo João 
disse:  

 Nisto sabemos que o conhecemos: se 
guardarmos os seus mandamentos. 
Aquele que diz: 'Eu o conheço', e não 
guarda os seus mandamentos, é 
mentiroso, e nele não está a verdade        
(1 João 2:3-4). 

Há dois aspectos de vital importância nos 
mandamentos de Deus. 
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1º)Existe a letra da lei (L).  

A letra da lei descreve o que devemos ou 
não fazer. Por exemplo: “Não matarás” 
(Deuteronômio 5:17). Contanto que uma 
pessoa não cometa assassinato, ela está 
guardando a letra desse mandamento.  

2º)Antes, há o espírito da lei (E). O 
espírito da lei reflete e revela como Deus 
pensa sobre este assunto.  

Os judeus, no A.T. conheciam a letra da 
lei, mas Jesus veio e revelou o espírito da 
lei. A Bíblia, portanto, mostra a letra e o 
espírito da lei. 

E L MANDAMENTO
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Pois toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber: 
Amarás ao teu próximo como a ti mesmo.Gl 5:14. 

No Sermão da Montanha, Jesus disse:  

 Ouvistes que foi dito aos antigos: 'Não 
matarás, e quem matar estará sujeito 
a julgamento'. Eu, porém, vos digo que 
todo aquele que se irar sem causa 
contra seu irmão estará sujeito a 
julgamento.       (Mateus 5:21-22). 

O espírito da lei descreve o que Deus 
pensa sobre o que foi ordenado. O 
matar/assassinar é muitas vezes 
precedido de ressentimentos, raiva, 
amargura e ódio.  

Você já parou para pensar que às vezes 
“matamos” pessoas com os nossos 
sentimentos? Alguém diz: “Odeio aquela 
pessoa, para mim ela não existe”. 
Observe que a letra do mandamento não 
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foi quebrada, mas o espírito da lei, SIM! 
Então... 

Alguém pode guardar a letra da lei e 
quebrar o espírito da lei. 

Para obedecer o espírito desse 
mandamento (não matarás) é necessário 
não permitir que a ira e o ódio criem 
raízes em nossos sentimentos.  

Se houver ódio contínuo em nosso 
coração não seremos capazes de guardar 
o espírito desse mandamento. Ele exige 
uma atitude de perdão, misericórdia, 
humildade, compaixão e amor diante do 
ofensor.  

Sobre o adultério, Jesus disse: 

 Eu, porém, vos digo, que qualquer que 
olhar para uma mulher com intenção 
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impura, em seu coração, já cometeu 
adultério com ela. Mateus 5:28. 

Análise: A letra da lei refere-se ao ato 
físico da relação sexual ilícita, mas o 
espírito do mandamento vai além e 
mostra que a intenção impura é tão 
pecaminosa quanto a prática. 

O pecado de comissão e de omissão 
quebra a letra da lei, mas o pecado de 
intenção quebra o espírito do 
mandamento. 

Lição: O espírito da lei revela como Deus 
pensa sobre o assunto; revela o que Ele 
realmente quer que sejamos no interior, e 
não apenas o que temos que fazer ou 
deixar de fazer exteriormente. 

 Nota: Se realmente estamos 
buscando conhecer a Deus, o espírito 
da lei revela como o Criador pensa.  
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O amor de Deus é a qualidade 
fundamental de Deus por trás de todos os 
Seus mandamentos. Por favor, leia 
Mateus 22:35-40.  

Os primeiros quatro mandamentos do 
Decálogo revelam como demonstramos 
amor a Deus. Os últimos seis revelam 
como mostramos amor ao próximo – 
nosso próximo. 

Concluímos esta breve reflexão afirmando 
que o entendimento do espírito da lei, 
permite-nos entender a mente de Deus 
por trás de Seus mandamentos, e, 
consequentemente, passamos a conhecer 
um pouco mais do ETERNO_Deus. 
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O Auto-Existente 

 

 

Há muitas razões pelas quais estamos 

vivos neste momento. A nossa existência 
depende de uma infinidade de variáveis, 
cada uma delas delicadamente 
equilibrada e afinada. Se apenas uma 
dessas variáveis parar de funcionar 
corretamente, a nossa jornada debaixo do 
Sol será comprometida e poderá chegar 
ao fim. 

Por exemplo: 

Precisamos de ar, de água e de alimento. 
Além disso, o nosso cérebro e outros 
órgãos vitais estão trabalhando em 
conjunto para realizar todas as inúmeras 
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funções necessárias para nos manter 
vivos. Há um conjunto de fatores que nos 
mantêm vivos neste planeta. Mas... 

Deus é diferente. Ele é auto-existente e 
auto-suficiente. 

Deus não requer certo meio para existir. 
Ele não depende de leis físicas para 
prover um ambiente onde  Ele possa 
viver. Deus não muda, não envelhece; Ele 
não fica doente ou fraco.  

Deus é auto-existente, auto-suficiente, 
eterno e não  depende de nada. 

Pense nisso por um minuto: 

O ETERNO_Deus não depende de nada e 
nem de qualquer criatura. 

Não há variáveis para ajustar; nada pode 
colocar em risco a existência de Deus. 
Deus simplesmente é — sem 
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qualificadores, sem exceções, sem 
dependências.  

Como o Salmo 102: 25-27 expressa tão 
lindamente:  

 Desde a antiguidade fundaste a terra, 
e os céus são obra das tuas mãos. Eles 
perecerão, mas Tu resistirás; sim, 
todos eles envelhecerão como um 
vestido; como um manto os mudarás, 
e eles serão mudados. Mas Tu és o 
mesmo, e Teus anos não terão fim. 

Quando Deus Se descreveu a  Moisés, Ele 
se revelou como: “EU SOU O QUE SOU” e 
“o SENHOR Deus” (Êxodo 3:14-15). Os 
dois nomes em hebraico estão 
fortemente enraizados na palavra hayah 
— que significa simplesmente “ser”. Eu 
sou o que sou. 
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Em outras palavras, Deus é o que ELE é. O 
ETERNO_Deus existe sem precisar de 
nada, sem a ajuda de ninguém. O próprio 
universo pode ir e vir, mas Deus 
permanece o mesmo, imutável, auto-
existente e eterno. 

 O Deus que governa o universo existe 
separado do universo. 

 O Deus que governa o tempo existe 
separado do tempo. 

Isso não é uma coisa fácil de entender. 
Mas Deus é antes de tudo e não é 
limitado por nada. Ele é ilimitado no 
tempo e no espaço, existindo “de 
eternidade a eternidade” (Salmos 90:2). 

Deus, o Ilimitado 

Estamos programados a olhar para o 
mundo e sermos limitados às leis físicas, 
ao tempo e ao espaço. 
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O ETERNO_Deus é um SER sem limites, 
sem fronteiras, totalmente diferente da 
vida humana. Ele é único. 

* * * 

O ETERNO_Deus é único. 

 

A forma/constituição divina é  
incomparável. Não há nada que se 
compare ao nosso Deus!  

 Por mais que se tente mensurar a 
grandeza e excelência do 
ETERNO_Deus, é impossível termos a 
percepção exata de quem é Ele.  

 Por mais que tentemos descrevê-lo, 
tudo sempre será aquém de Sua 
pessoa e grandeza. 

Vejamos o a Bíblia diz sobre isso: 
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 Com quem vocês me compararão? 
Quem se assemelha a mim? , pergunta 
o Santo. Isaías 40:25. 

 Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor; 
tu és grande, e grande o teu nome em 
poder. Jeremias 10:6. 

 Nenhum dos deuses é comparável a ti, 
Senhor, nenhum deles pode fazer o 
que tu fazes. Salmos 86:8. 

Na presente condição não podemos 
compreender totalmente a Deus com 
nossas mentes humanas limitadas.  

Os primeiros discípulos se referiam a Deus 
como “Tu, ó Senhor, que conheces os 
corações de todos” (Atos 1:24), e Deus 
confirma isso: “Eu, o Senhor, esquadrinho 
os corações, eu provo os pensamentos”     
(Jeremias 17 :10). Não há nada passado, 
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presente ou futuro que Deus não possa 
conhecer ou fazer. 

 Eis que eu sou o SENHOR, o Deus de 
toda a carne”, Ele nos diz. “Existe algo 
muito difícil para Mim? (Jeremias 
32:27). 

Jesus fornece a resposta: “Para Deus 
todas as coisas são possíveis” (Mateus 
19:26). 

Deus é único, ELE existe fora do tempo e 
do espaço. Ele não tem começo; Ele não 
tem fim. Não há canto do universo que 
Ele não possa alcançar; nenhuma ação 
que Ele não seja poderoso o suficiente 
para realizar. Ele está ciente de tudo o 
tempo todo,  até os pensamentos mais 
secretos de seu coração.  

Existem, entretanto, certos limites que 
Deus se recusa a cruzar por causa de Seu 
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caráter perfeitíssimo e santíssimo. A Bíblia 
nos diz que, entre outras coisas, Deus não 
pode — isto é, Ele não vai — mentir (Tito 
1:2).  

O Deus do universo não pode ser limitado 
- nem por ninguém nem por nada. 

Por que esquecemos isso tão fácil? 

Vejo dois motivos principais: 

Primeiro porque conhecimento 
intelectual (somente) não cria raízes 
profundas de afinidade e de confiança. 
Somente o conhecimento relacional, 
experimental, vivencial é capaz de mudar 
conceitos, crenças, afeições e 
comportamentos e desenvolver a 
confiança (fé). 

Segundo, esquecemos que Deus não 
pode ser limitado por nada, porque a 
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nossa mente (natural – pós-queda)  é 
limitada e impotente na análise espiritual.  

A mente humana processa informações 
com dados concretos, físicos, temporais 
para desenvolver ideias. Quando isso não 
existe, seja no campo abstrato ou 
espiritual, ela trava ou cria (inventa) uma 
premissa falsa.  

1. Exemplo 1: Como era a habitação de 
Deus antes da criação? Aqui a mente 
paralisa. 

2. Exemplo2: Diante do silêncio 
temporário de Deus após uma 
oração... Aqui a mente cria (inventa) 
uma premissa. 

Dizemos a nós mesmos que Deus não 
pode nos ajudar, não pode nos ver, não 
pode chegar até nós a tempo, não pode 
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fazer mudar a situação, não quer 
restaurar, ou algo semelhante. 

¹Na primeira situação a mente para por 
falta de dados concretos para processar. 

²Na segunda situação a mente cria 
situações diante da falta de preparo na 
doutrina, da insegurança, do desespero, 
ou...simplesmente cria desculpas para 
“justificar”um comportamento fora da 
vontade de Deus. 

O que fazer? Necessitamos de ajuda do 
Alto.  

 Errais não conhecendo as Escrituras e 
nem o poder de Deus... (Mateus 
22:29). 

Quando uma multidão enfurecida se 
moveu para prender Jesus, um de Seus 
discípulos decidiu agir. O discípulo 
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acreditava que Jesus era o Filho de Deus, 
mas também parecia pensar que Jesus 
precisava de sua ajuda naquele momento. 
Ele saltou para ferir o servo do sumo 
sacerdote, brandindo sua espada - apenas 
para receber uma rápida repreensão de 
Jesus. “Coloque sua espada em seu lugar. 
… Ou você acha que agora não posso orar 
a meu Pai, e Ele me fornecerá mais de 
doze legiões de anjos? (Mt 26:52-53 ). 

Deus não precisa da nossa ajuda. Nós 
Precisamos dele.  

* * * 

Quando Deus não age 

Há, no entanto, momentos em que Deus 
escolhe não agir. Não por impotência. Há 
razões para isso. 

Uma delas é dita pelo profeta Isaías: 
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 Eis que a mão do Senhor não está 
encolhida, para que não possa salvar; 
nem Seu ouvido pesado, para que não 
possa ouvir. Mas as vossas iniquidades 
vos separaram do vosso Deus; e os 
vossos pecados esconderam de vós o 
seu rosto, para que não vos ouça 
(Isaías 59:1-2). 

Há outras situações que Deus não age 
porque Ele simplesmente escolheu não 
agir; não se trata de impotência, mas de 
vontade soberana. 

* * * 

Sabemos que o conhecimento natural que 
a nossa mente apresenta sobre a pessoa 
de Deus é falho e enganoso. Diante disso, 
necessário se faz que estejamos dispostos 
a ter uma mentalidade de acordo com as 
Sagradas Escrituras e à luz da revelação 
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do Espírito Santo. Só assim  podemos 
começar a conhecer Deus como Ele é.  

Concluímos esta breve reflexão afirmando 
que podemos crescer no conhecimento 
do ETERNO_Deus, com o auxílio das 
Escrituras e do Espírito Santo, meditando, 
orando, louvando, comungando com o 
SENHOR... e as consequências disso serão 
extraordinárias para nós: 

 Oro também para que os olhos do 
coração de vocês sejam iluminados, a 
fim de que vocês conheçam a 
esperança para a qual ele os chamou, 
as riquezas da gloriosa herança dele 
nos santos e a incomparável grandeza 
do seu poder para conosco, os que 
cremos, conforme a atuação da sua 
poderosa força. Efésios 1:18-19. 
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