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“Os atributos incomunicáveis de Deus”
1 Tm 1:17

INTRODUÇÃO

No  nosso  último  estudo,  tratamos  de  refletir  sobre  a  personalidade  de  Deus e  a  necessidade  de  nos
aproximarmos dele para conhecê-lo melhor, agora, na sequência, vamos estudar os Seus atributos eternos os
quais a humanidade, por não possuir nenhum deles, apenas vislumbra o poder de Deus. O homem pode
perceber através  desses  atributos  o  quão  grande  é  o  nosso  Deus e  o  privilégio  que temos  em servi-lo.
Sl. 139:7-8 “Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu
subir aos céus, lá estás; se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás”.

O que são os atributos incomunicáveis de Deus 
Definimos como Atributos de Deus as qualidades que tratam da Sua perfeição, a maneira singular de Sua
Existência, por fim, a qualidade do caráter divino de acordo com a sua revelação através das escrituras. A
Bíblia, em toda sua extensão, trata dos atributos de Deus, nos declara o seu poder e o que Ele pode fazer.
Essas características não são atribuídas ao homem, todavia a consciência destas qualidades de Deus nos traz
total segurança no Seu cuidado conosco e no cumprimento de Sua palavra.

Falando dos atributos incomunicáveis de Deus

Podemos  iniciar  falando  do  atributo  da  Eternidade. Conforme  (1Tm  1:17),  o  Nosso  Deus  é  Eterno,  e
eternidade significa  não ter  princípio nem fim de dias,  a  Sua existência  não pode ser contada pois  ela
transcende tudo que existe. Como Deus não foi criado Ele existe por si mesmo (Ex. 3.13), o grande EU SOU,
concluímos que a existência de todas as coisas está alicerçada na Eternidade de Deus. Seguimos, então, com
o atributo da Onipotência. Essa palavra significa “Todo Poder” que Deus tem para fazer qualquer coisa que
queira segundo a sua perfeição, e não há nada nem ninguém que podemos imaginar que possa impedi-lo de
cumprir todo o seu propósito. (Ap. 1:8). Já o atributo da Onipresença nos traz o entendimento de que Deus
por transcender o tempo e o espaço, está em todos os lugares ao mesmo tempo e agindo assim de forma
simultânea em toda sua criação, sua presença é infinita e em todos os locais existe a plenitude do seu ser.
(Sl 139:7-12). A  Onisciência já nos transmite o entendimento de que Deus, de modo completo e absoluto,
conhece todas as coisas. O conhecimento de Deus não pode ser medido, pois não tem limites (Is 40.28), Ele
não só possui a perfeita sabedoria, mas Ele é a fonte de Sabedoria, assim não há nada oculto aos seus olhos.
Vamos finalizar com o atributo da Imutabilidade, por este atributo entendemos que Deus não muda jamais,
tanto o Seu ser quanto Sua perfeição não sofrem qualquer tipo de alteração (Tg 1:17) e qualquer tipo de
mudança  de  pensamento  ou  forma que  as  Escrituras  parecem sugerir  em Deus  são  apenas  figuras  de
linguagem para  o  nosso melhor entendimento.  Assim como Deus não muda,  de  forma alguma,  poderá
mudar as suas maravilhosas promessas.

APLICAÇÃO DA PALAVRA E COMPARTILHAMENTO

De acordo com o que aprendemos nesta lição, entendemos que é essencial para o ser humano entender o seu
Deus e gloriar-se nisto, como nos ensina o profeta jeremias – Jeremias 9:24 “Mas o que se gloriar, glorie-se
nisto: em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra;
porque destas coisas me agrado, diz o Senhor”. Ao não entendermos quem é nosso Deus, podemos correr o
risco de criarmos em nossa mente um deus que nada tem a ver com o Deus das Escrituras?

CONCLUSÃO

Interessante notarmos que, mesmo o homem não participando desses atributos de Deus que acabamos de
estudar, a nossa mente consegue imaginá-los, mesmo que de forma simples, e essa constatação já é prova de
que Deus colocou no homem o Seu Espírito e a Sua Sabedoria mais uma vez nos mostrando que Ele nos ama
e tem cuidado de nós. (Eclesiastes 3:11) “Tudo fez formoso em seu tempo; também pôs na mente do homem
a ideia da eternidade, se bem que este não possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim”.
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