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A doutrina de Deus: Deus é verdadeiro
Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da
verdade que conduz à piedade, fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a
qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Tito 1.1,2 NVI
As Escrituras ensinam que a verdade nunca procede da mentira – I João 2.21 NVI Não lhes escrevo
porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da
verdade. O ponto de partida para entender a verdade é reconhecer o único Deus verdadeiro – Jeremias
10.10ª NVI Mas o Senhor é o Deus verdadeiro; ele é o Deus vivo; o rei eterno. Nas Escrituras, a palavra
verdadeiro indica a veracidade e a autenticidade de Deus. Ele é genuíno, real, não fabricado, inventado
ou uma imitação – Salmos 96.4,5 NVI Porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do
que todos os deuses! Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus.
Ele é o único Deus verdadeiro – distinto dos ídolos feitos pelas mãos dos homens e os falsos
deuses nascidos nas imaginações corruptas dos homens. Por isso, Deus nunca mente, se arrepende, ou
muda o Seu propósito. Deus é verdadeiro e Sua Palavra é verdade imutável. Ele fará tudo o que prometeu.
Por isso, Ele é digno de absoluta confiança e que o Seu povo pode depender dele sem dúvida ou reservas.
Podemos confiar na Sua fidelidade, em virtude da qual Ele está sempre atento à Sua aliança e cumpre
todas as promessas que fez ao Seu povo – Salmos 33.4 NVI Pois a palavra do Senhor é verdadeira; ele é
fiel em tudo o que faz. Esta fidelidade de Deus é de máxima significação prática para o povo de Deus. É a
base da sua confiança, o fundamento da sua esperança, e a causa da sua alegria.
O verdadeiro conhecimento de Deus pode ser adquirido somente por meio da revelação de Deus,
que nos capacita a descobrir a verdade e através da influência iluminadora do Espírito Santo, que nos
capacita a entender a verdade, encarnada em Cristo e registrada nas Escrituras – João 17.17 NVI Santificaos na verdade; a tua palavra é a verdade. A verdade não é o que a Palavra significa para mim e sim o que
Deus disse na Sua Palavra, pois foi determinado e estabelecido na Sua mente – I João 5.20 NVT E sabemos
que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos ao Deus verdadeiro. Agora,
vivemos em comunhão com o Deus verdadeiro, porque vivemos em comunhão com seu Filho, Jesus Cristo.
Ele é o Deus verdadeiro e é a vida eterna.
Por isso, recusar reconhecer e defender a verdade revelada da parte de Deus é incredulidade,
pois não acolhe o amor pela verdade – II Tessalonicenses 2.10 NVT e com todo tipo de mentira perversa
para enganar os que estão caminhando para a destruição, pois se recusam a amar e a aceitar a verdade
que os salvaria. Todo cristão verdadeiro deve conhecer a verdade, crer na verdade de todo o coração,
obedecer a verdade, amar a verdade e viver por ela, pois foi libertado pela verdade – Salmos 107.2 NVT
O Senhor os resgatou? Proclamem em alta voz! Contem a todos que ele os resgatou de seus inimigos.
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