
5ª Aula 
Inescrutabilidade de Deus 

 
 
Objetivo do curso: Ajudar cada cristão a orar mais! Ajudar cada cristão a 
entender que a oração é o meio pelo qual Deus é CONVIDADO a fazer parte 
de nossas vidas (não há outra maneira!).  
 
Objetivo da aula: Fazê-lo desistir de ENTENDER Deus... e em lugar, só amá-
lo. 
 
1. Captação 

 
Uma qualidade de Deus que muito incomoda ao homem é sua 
INESCRUTABILIDADE. Definição do Aurélio: insondável, impenetrável, de 
que não pode se encontrar o fundo, inexplicável, incompreensível. E de fato 
assim é Deus. 
 
O incompreensível sempre nos infunde temor (medo). Não sabermos o que 
vai acontecer, quando vai acontecer, porque aconteceu, etc. Contudo, 
nenhum outro aspecto de Deus nos arrasa mais depressa o orgulho do que 
esse. Ter que nos submeter a um ser cujos caminhos e propósitos 
desconhecemos, ou talvez, é muito além da nossa capacidade de 
entendimento. Isso chega a nos revoltar!... Talvez seja a mesma “rebeldia” 
de Adão e Eva que se estende até os nossos dias.  

 
2. Transmissão 

 
a. O homem (ser humano) 

 
i. Somos previsíveis, transparentes, conhecidos de Deus. Ele sabe do que 
somos formados, onde fomos formados, conhece nossa estrutura física 
e emocional e, felizmente, não temos para onde fugir... Ou onde nos 
escondermos da Sua presença. Ainda mais especificamente, sabe onde 
eu moro, conhece os meus pais, sabe com quem ando, ouve as minhas 
conversas, enfim, sabe tudo a meu respeito. Sl. 139: 1-17 

 
Há quem credite que Deus não está em todo lugar, ou que esteja 
restrito somente há ambientes espirituais, santos ou religiosos. Mas, 
isso é puro engano. Não há onde um sedento, carente ou necessitado 
possa se esconder de Deus. Ele entra em boates, baladas, bares, 
centros de macumba, templos diversos, guerras, parlamentos, 
vernissage, museus, estádios de futebol, escolas, escritórios, boca de 
fumo, enfim, desde os ambientes mais fúteis, hostis ou marginais até 
aqueles mais hipócritas, religiosos e politicamente corretos. Ele sempre 
estará onde houver “doentes” – Mt 9: 9-13. 
 



No vers. 12 é interessante Jesus se referir a alguns como “sãos”, pois 
sabemos que “não há nenhum justo, nenhum sequer” – Rm 3: 10. De 
novo, então, percebemos Jesus denunciando a hipocrisia. A prática 
religiosa máscara a doença; dá uma sensação de alívio, de se está 
saudável. O médico dos médicos, que curou pessoas de doenças físicas 
e espirituais sabia que diante dele estavam homens muito doentes do 
espírito. Em estado tão crítico e avançado que não havia cura. 

 
b. Deus 

 
i. Acessibilidade 
 
O conhecimento de Deus não vem através de um programa, um 
estudo ou um método. Vem através de experiências e convivência; de 
aplicarmos Suas verdades em nosso cotidiano. A bíblia fala, sim, de 
algumas características de Deus. Mas, só serão de fato assimilado nas 
circunstâncias práticas. 

 
Ele se apresenta na Bíblia de diversas maneiras: 
1) Elohim – O Forte – Gn 1: 1  
2) Yaveh – O Auto-existente – Ex. 3: 14 
3) Adonai – Senhor, mestre (senhor-servo) 
4) El Roi – O Forte que Vê – Gn 16:13 
5) El Elyon – Altíssimo (o + forte dos fortes)– Is 14: 13-14 
6) El Shaddai - Todo Poderoso – Gn 17: 1-20; 21: 1-2 
7) El Olam – Eterno – Is. 40: 28 e Gn. 21: 33 
8) Javé Rafah – Senhor que Cura – Gn 15: 26 
9) Javé Jireh - O Senhor Proverá – Gn 22: 1-18 (13-14) 
10) Javé Nisssi – Minha Bandeira - Ex.17: 15 
11) Javé Shalom – O Senhor é Paz – Jz 6:24 
12) Javé Sabbaoth – Senhor dos Exércitos – I Sm 1: 3 
13) Javé Maccadeshkem – Senhor te santifica Ex.31: 13 
14) Javé Raah –Meu pastor – Sl. 23: 1 
15) Javé Tsidkenu – Justiça nossa – Jr 23: 6 
16) Javé El Gmolah – Deus da recompensa – Jr 51: 56 
17) Javé Nakeh – O Senhor que fere – Ez.7: 9 
18) Javé Shammah – Senhor está presente – Ez. 48: 35 
19) ABA - Quer ser chamado de “pai”. Jesus o chamava de pai e ao 

ensinar seus discípulos a orarem, escolheu intencionalmente o 
título “pai”. Deus deseja ser acessível. Qualquer título gera 
distanciamento. Deus, mais do que ninguém, poderia exigir um 
título (Doutor, Excelentíssimo, Sua Majestade, etc.). Porém, 
apesar de ganhar o respeito, se tornaria distante. 
- Pai do Filho Pródigo – Lc. 15: 11-32 
- Protótipo do que pode ser o “pai humano”.  

 
ii. Os atributos de Deus 
 



Atributo é uma propriedade intrínseca pela qual pode ser distinguido 
ou identificado. Ex.: pecadora, feminina, etc. 
 
Podem ser classificados em absolutos (aqueles que só Deus tem) e 
relativos. Os principais atributos de Deus são: 
 
1) Simplicidade – incomplexo, não composto e indivisível – Jo. 4:24 
 

2) Unidade – Deus é um – Dt 6: 4 
 

3) Infinitude – Não tem fim, não termina – I Rs 8: 27 e At 17: 24 
 
4) Eternidade – Não está sujeito ao tempo – Gn 21: 33 
 
5) Imutabilidade – É imutável em natureza e prática – Tg 1:17 
 
6) Onipresença – Está em todo lugar – Sl 139: 7-12 
 
7) Soberania – É o governante do universo – Ef. 1 – Ele GOVERNA. 

Ele já considerou tudo que há para considerar, já planejou, não se 
engana e está com o controle. 

 
8) Onisciência – Sabe tudo – Mt 11: 21  
 
9) Onipotência – Tem todo poder – Ap 19: 6 – Ele é o criador, o 

autor, o genitor, de tudo! Fico pasma, maravilhada e aterrorizada 
com seu poder manifesto apenas em nosso planeta. Os vulcões do 
Japão, Itália e México, a grandeza do Himalaia ou Everest, os 
tufões, maremotos, tsunamis e furacões, os desertos do Saara, a 
fauna e flora da Amazônia, da África, do pantanal, enfim, a 
variedade e grandeza de tudo o que há. Tudo isso dá uma “leve” 
idéia do Seu Poder. Faz-me sentir tranqüila... Segura. 

 
Isso só falando do nosso planeta! A distância do sol é de 
aproximadamente 93.000.000 milhões de milhas da terra (que 
corresponde a 8.000 vezes a distância do Brasil à China). A estrela 
mais próxima da terra está muito mais longe do que essa 
distância. A luz viaja a 186.000 milhas por segundo ou seis 
trilhões de milhas por ano. A luz do sol nos alcança em apenas 8 
minutos, mas leva mais de 4 anos para a luz da segunda estrela 
mais próxima da terra, a ”Próxima do Centauro”, nos alcançar.  

 
O grupo de estrelas mais próximo da visão humana é o 
“Andrômeda”, visível na 2ª. quinzena de Novembro. A estrela 
Gama de Andrômeda levou 1 milhão e seiscentos mil anos luz 
para nos alcançar (1 ano luz = 6 trilhões de milhas).  

 
10) Justiça – Equidade, imparcialidade – At 17: 31 



 
11) Amor – A busca do bem maior – Ef. 2:4-5 – Há pessoas que 

temem se render totalmente ao Senhor por acharem que Ele 
poderá querer aquilo que elas não querem; ou que Ele não queira 
o que elas querem. DEUS NÃO NOS VIOLENTA. 

 
12) Verdade – Concordância e coerência – Jo 14: 6 
 
13) Liberdade – Independência divina de suas criaturas – Is 40: 13-14 
 
14) Santidade – Retidão moral – I Jo. 1: 5  
 
 

iii. A universalidade de Deus 
 
Nossa tendência é supor que só nós, nosso grupo, nossa 
denominação, nossa nação, somos filhos do altíssimo. Precisamos 
enxergar as intenções mundiais de Deus! Ele é “Pai” de todos, ama a 
todos, e decide quais ouvir e quais atenderem, a despeito da nossa 
cabeçinha culturalmente determinada e programada. 

 
3. Implicação 

 
Só o conhecemos de fato pelas experiências da vida (no laboratório da 
vida). Só vivendo tristezas vamos conhecê-lo como “Consolador na 
Tristeza”, só vivendo privações financeiras podemos conhecê-lo como 
“Supridor”, só vivendo doenças o conhecemos como “Deus que cura”, e 
assim por diante. 
 
Assim, em meio às experiências só nos resta confiarmos. Podemos 
suportar muitas coisas, até resignadamente, se percebemos a razão ou o 
propósito de nosso sofrimento. Mas, é o que não podemos compreender 
e que nos parece sem razão que mais nos perturba e revolta.  
 

4. Aplicação 
 
Ele criou o tudo, de nada! Criou o mundo, à partir do nada. Ele realizará 
qualquer coisa que estiver dentro do Seu propósito. 
 
 


