Definindo Deus pelo que Ele não é
Muitos teólogos e cientistas da religião já tentaram definir Deus através de
seus conceitos e experiências próprias. No entanto, eles não tiveram sucesso em
seus objetivos, pois essa definição é extremamente complexa para as limitadas
mentes humanas.
Então, já que é difícil definir Deus pelo que Ele é, vamos tentar defini-lo pelo
que Ele não é. E assim, a partir do critério de eliminações, teremos uma idéia do
que significa essa conceituação.
A seguir, temos relacionadas várias características que NÃO fazem parte do
caráter e da personalidade do Deus Pai:
1 - Deus NÃO habita em templos construídos por homens - Atos
17:24 – Deus NÃO valoriza religiosidade de aparência
Se no VT lemos em 2 Crônicas 7:1 que a glória do Senhor encheu o templo
edificado por Salomão e fogo desceu do céu consumindo os sacrifícios de bois,
bezerros e cabritos, isso significa que aquele "Senhor" do VT não tem nada a ver
com o Deus Pai, o qual não está e nunca esteve interessado em encher templos de
tijolos com a sua glória, mas sim os templos vivos que são os corações dos
homens.
Além disso, o Deus verdadeiro não se presta a mandar fogo do céu para
consumir a carne e a gordura de animais, porque para Ele o sacrifício vivo e
voluntário dos corpos e mentes humanas é que são importantes.
2 - Deus NÃO é servido por mãos humanas - Deus NÃO necessita de
nada da parte do homem - Atos 17:25
Se no conceito cerimonial e legalista do VT, bem como na tradição da
maioria das religiões constituídas, prevalece o conceito de que o homem precisa
servir a Deus com ofertas e atitudes religiosas, a fim de apaziguá-lo e assim
conseguir algum favor ou graça, esse texto deixa claro que o verdadeiro Deus Pai
não necessita ser servido, como se tivesse uma carência ou uma fraqueza
qualquer.
O conceito de um Deus que precisa ser agradado para depois abrir as
janelas do céu e conceder benção e livramentos não faz parte da natureza do
verdadeiro Deus Pai. Da mesma forma, a religião utilitária, onde prevalece o
conceito de dar para receber dobrado, tem a ver com o paganismo, mas não com o
puro Evangelho ensinado por Jesus.
3 - Ninguém jamais viu a Deus - Deus NÃO aparece e nunca
apareceu fisicamente para ninguém - João 1:18
Se no VT lemos que Deus apareceu a Abraão, Jacó, Moisés e outros, isto
significa que aquele que aparecia fisicamente no VT não é o mesmo que foi
revelado no NT exclusivamente através de Jesus.
Jesus foi a única revelação física e plena de Deus para com a humanidade
em todos os tempos. Por causa disso, Jesus disse a Filipe: Quem vê a mim, vê o Pai
(João 14:9).
Alem disso, Jesus deixou claro à samaritana que Deus é espírito e não está
circunscrito a qualquer tipo de espaço físico - João 4:24
4 - Em Deus NÃO há mudança nem sombra de variação - O caráter de
Deus NÃO muda - Tiago 1:17

Embora as decisões de Deus com relação aos homens sejam circunstanciais
e dependentes das deliberações provenientes do livre arbítrio concedido aos seres
humanos, os valores e parâmetros com os quais Deus se vale para julgar atitudes
ou pessoas são sempre os mesmos, pois o seu caráter é imutável e os seus
critérios não mudam.
Se lemos em Gênesis 6:6 que o Senhor se arrependeu de haver criado o
homem e de tê-lo colocado sobre a face da terra, isso é mais uma prova de que
aquele “Senhor” do VT não corresponde ao verdadeiro Deus Pai revelado por Jesus
Cristo.
5 - Deus NÃO pode mentir - Tito 1:2
Se no VT lemos que Javé enviou um espírito de mentira para enganar os
profetas e o povo (1 Reis 22:20-23), no NT Jesus veio com graça e verdade (João
1:17) e ele próprio se identificou com a verdade (João 14:6), repudiando a mentira
e associando-a ao diabo, o pai da mentira (João 8:44).
A linguagem do Reino de Deus é a verdade, enquanto que a linguagem do
reino das trevas é a mentira. Todo aquele que faz da mentira a sua linguagem
identifica-se com o reino das trevas, onde prevalecem a falsidade e o engano.
2:13

6 - Deus é fiel - Deus NÃO pode negar-se a si mesmo - 2 Timóteo

Quando lemos em 2 Timóteo 2:13 que ainda que sejamos infiéis Deus
todavia permanece fiel, isso significa que embora Deus tenha todo o poder, Ele se
reserva soberanamente ao direito de não responder com infidelidade quando somos
infiéis. Se em alguma situação do cotidiano ou na narrativa bíblica vermos alguma
situação onde não houve fidelidade, podemos estar certos de que não se trata do
Deus verdadeiro, o qual não pode negar um atributo que é inerente à sua natureza.
7 - Deus NÃO faz acepção de pessoas - Deus NÃO tem predileções Para Deus NÃO há favoritismos - Romanos 2:11
Se no VT Javé fazia discriminação dos povos e favorecia abertamente os
judeus, no NT o Deus Pai se mostrou imparcial mostrando primeiramente a Pedro e
depois a Paulo que seu propósito primordial era estender a graça do Evangelho a
todos os povos, independentemente da raça, condição social, sexo, aptidão física,
ou qualquer outro fator discriminatório, como lemos em Gálatas 3:28 e Colossenses
3:11.
É por esse motivo que Jesus não tinha escrúpulos de se aproximar de
mulheres, pecadores e pessoas de má reputação aos olhos dos religiosos judeus, a
ponto de ser confundido com eles (Mateus 11:19). Ao reunir discípulos, Jesus não
selecionou apenas pessoas virtuosas, mas escolheu homens com falhas de caráter,
intempestivos, pusilânimes, incrédulos, gananciosos e mesquinhos.
8 - Deus NÃO quer que ninguém se perca, senão que todos venham a
arrepender-se - 2 Pedro 3:9 e 15
Se no VT Javé parecia não hesitar em castigar povos e destruir exércitos
inteiros, muitas vezes por causa de algumas pessoas que por algum motivo lhe
desagradavam, no NT o Pai é misericordioso, buscando sempre a reabilitação dos
pecadores, como um pai paciente que é longânimo até que os seus filhos atinjam o
amadurecimento.
Jamais o Deus Pai iria determinar uns para a vida eterna e outros para o
castigo eterno, pois Ele é sempre imparcial e justo em seus juízos. A liberdade com
que podemos decidir nossas atitudes é fruto do amor de Deus, que jamais tiraniza
o direito do homem para fazer suas escolhas na vida.

9 - Deus NÃO está indiferente ao sofrimento humano - Jesus chorou
- João 11:33; Lucas 7:11; Lucas 19:41
Se no VT Javé parecia indiferente ao sofrimento humano, enviando pestes e
males aos filhos por causa do pecado de seus ancestrais da 3a ou 4a geração, no
NT vemos o Deus Pai na pessoa de seu Filho se compadecendo dos fracos e
marginalizados, os quais sofriam sem ter quem estivesse junto deles nos
momentos de angústia.
Ao lermos que Jesus chorou junto com aqueles que perderam parentes ou
amigos, podemos ter certeza que Deus sofre junto conosco as nossas dores e
tragédias.
10 - Deus NÃO está longe de cada um de nós – Atos 17:27
Se no VT vemos um Deus distante, que exigia santidade absoluta daqueles
que dele se aproximavam, tal como fez com Moisés ao exigir que descalçasse suas
sandálias (Êxodo 3:5), no NT vemos Jesus andando no meio das crianças, dos
pobres, enfermos, estrangeiros, marginalizados e estigmatizados.
Quem se distancia somos nós, que muitas vezes agimos por conta própria e
depois temos de enfrentar os desdobramentos dolorosos de nossas atitudes
inconseqüentes.
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