Mensagem culto manhã 11.07.2021
Pastor Jamir Sbrana
A doutrina de Deus: Deus onisciente
Salmos 147:5 NVT
Deus sabe. Deus sabe antes. Deus sabe tudo completamente. O conhecimento de Deus
é a perfeição de Deus pela qual Ele, de maneira inteiramente única, conhece-se a Si próprio e a
todas as coisas possíveis e reais num só ato eterno e simples. A onisciência, portanto, não trata
do que Ele pode saber e sim do que Ele sabe – Salmos 147.4 NVT; Mateus 10.29,30 NVT.
Deus sabe todas as coisas que podem ser conhecidas e que não há nada que Ele não
saiba explicar. Deus é conhecedor perfeito da natureza de todas as coisas existentes. Isso
demonstra que não há segredos para Ele, que é a fonte, Autor e Criador da vida. Desta forma,
nada há que se esconda à Sua onisciência – Eclesiastes 12.14 NVT. A onisciência é uma
característica exclusiva de Deus, pois para Deus tanto o passado como o futuro formam um
único presente, pois Ele permanece o mesmo – Tiago 1.17 NVT; II Pedro 3.8 ARA. Deus sabe o
que fazer e tem o poder para fazer o necessário para levar toda a sua criação ao alvo destinado
por Ele mesmo, para fazer cumprir a Sua vontade. Por isso, o conselho de Deus é um conselho
perfeito, que não falhará em nossas vidas – Salmos 33.11 ARA.
Porque Deus é uma pessoa, o relacionamento que temos com Ele tem uma dimensão
de carinho e compreensão. Deus é um bom Pai que ama e conhece totalmente seus filhos e suas
necessidades – Mateus 6.8 NVT. Assim, nosso relacionamento com Ele não é uma via de mão
única – Salmos 25.12,14 ARA. Deus é digno de temor e reverência, porém, Ele não recebe e
aceita simplesmente o que oferecemos. Ele é um ser vivo, não apenas sobre quem ouvimos, mas
alguém que encontramos e conhecemos. Desta forma, Deus deve ser amado e servido de
maneira suprema e exclusiva – Jeremias 23.23,24 NVT.
Aplicação da doutrina
Deus nos vê e nos conhece totalmente, pois diante dele somos todos completamente
transparentes – Hebreus 4.13 NVT. Isso nos traz esperança, pois mesmo em dias em que nossas
vidas não dão testemunho claro, podemos suplicar que Ele olhe para o nosso coração e veja a
verdade de quem somos. Sabemos que Ele sabe de todas as coisas. Porém, muitas e muitas
vezes temos pressa e queremos que as coisas aconteçam segundo os nossos planos e prazos.
Sabemos também que a resposta certa vem do Senhor. Então, quando Deus age, Ele considera
todos os fatos e todos os valores corretos. Conhecendo todas as coisas, Ele sabe o que é bom –
Romanos 11.33 NVT; I Coríntios 2.9 NVT. Assim, nós podemos orar com toda confiança,
sabendo e crendo que Deus não fará algo que não seja bom, ainda que não possamos entender.
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