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Bem-aventurados os limpos de coração,
porque eles verão a Deus.
(Mateus 5:8)

Respondeu ele:
a vós é dado conhecer os mistérios do Reino de Deus;
mas aos outros se fala por parábolas;
para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam.
(Lucas 8:10)

Nota Da Autora:
Este livro foi escrito em 1998. Faço esta edição em 2014.
Passados anos, continuo a pensar da mesma forma. Porém,
creio que consigo ver mais além. Este “mais além” tem a ver
com profundidade e temporalidade. O Deus Criador que se
revela numa forma visível tem a ver com o homem e com o
objetivo de se relacionar com os seres criados.
Antes de criar o material, Deus criou o imaterial, que
conhecemos como espiritual. É na dimensão espiritual que Ele
se encontra, interagindo com o mundo dos homens. Embora
não creia que as teofanias sejam antropomorfismos, mas a
aparência real que Deus possui, tenho meditado recentemente
sobre o “antes de tudo”, mesmo da dimensão espiritual.
O Deus Plural é plural na criação. A sua forma está
ligada à sua pluralidade. Antes de criar, antes de existir tudo,
inclusive tudo o que é espiritual, o Uno era apenas e
exclusivamente UM. A sua pluralidade está interligada à sua
capacidade criativa e afetiva. Algures num momento eterno, o
Uno se fez Plural, para interagir com as Criações.
Este livro é um estudo da manifestação plural de Deus,
revelada nas Escrituras. É, todavia, um estado eterno, para a
eternidade futura, pois foi necessário que Deus se ‘recriasse’,
antes de criar. Contudo, sempre permaneceu imutável em seus
atributos divinos. Mistério insondável é Ele! É sobre este tema
que medito de momento, sempre com muito temor e fascínio
pelo Eterno, que se fez Pai dos homens que o buscam e amam.
Continuo a maravilhar-me com as visões bíblicas, mas
mais ainda, ao perceber que o sacrifício de Deus foi além da
encarnação e morte do seu Filho! Muito antes, Deus tomou

uma forma para amar de perto a sua Criação! Ele tomou-a para
a eternidade, assim como o Messias será também homem para a
eternidade! Profundo e incompreensível é este amor divino!
Lucinda Ribeiro Alves
Agosto de 2014

PREFÁCIO
A iniciativa de Deus se revelar à humanidade foi
divina e não humana. Até mesmo o desejo de o conhecer
é incitado pelo seu Espírito que nos atrai. Ao homem
cabe responder e cooperar com a ação do Espírito. Ele
revela-se a quem responde ao seu chamamento. A Bíblia
diz que o Filho revela o Pai a quem quer:
Todas as
ninguém
ninguém
aquele a
11:27)

coisas me foram entregues por meu Pai; e
conhece plenamente o Filho, senão o Pai; e
conhece plenamente o Pai, senão o Filho, e
quem o Filho o quiser revelar. (Mateus

Existem certas áreas de estudo ou interesse, que são
consideradas sem importância prática ou sem relevância
espiritual. No entanto, cada pormenor, ainda que possa
parecer insignificante acerca do Senhor é da maior
importância que existe. Estudar acerca das características
do meu Pai é o que me poderia dar maior gozo, conhecêlo é o que mais me satisfaz.
Neste mundo materialista, cheio de doutrinas
materialistas, por vezes aquilo que é puramente
espiritual fica em último plano, e a afirmação do Messias
“nem só de pão viverá o homem” (Mateus 4:4), parece sem
sentido. Há uma comida sem preço, que não pode ser
comprada por dinheiro humano, mas que tem valor
incalculável, como está escrito: “Trabalhai, não pela comida
que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna,
a qual o Filho do homem vos dará; pois neste, Deus, o Pai,

imprimiu o seu selo.” (João 6:27).
Conhecê-lo é o alvo mais sublime que o homem
pode ter, no entanto, cada um obterá apenas aquilo que
decide buscar. Ainda que o Filho revele o Pai a quem
quer, Ele fá-lo-á àquele que o busca. Quando o homem
buscar, de todo o coração, encontrará, como profetizou
Jeremias: “Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes
de todo o vosso coração.” (Jeremias 29:13).
Apesar de ocultar-se, o Senhor exorta-nos a buscar
a sua Face, como algo que lhe é agradável (I Crónicas
16:11, II Crónicas 7:14, Salmo 24:6, Oseias 5:15). Este livro
pode ser considerado uma forma de resposta a esse
chamamento como fez o salmista:
Quando disseste: Buscai o meu rosto; o meu coração
te disse a ti: O teu rosto, Senhor, buscarei. (Salmo
27:8)

Ao longo do estudo analisaremos as passagens
bíblicas referentes a teofanias e contemplaremos visões
divinas juntamente com os homens que viram Deus!
Desafio o leitor a “buscar insaciavelmente” a Sua Face!
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INTRODUÇÃO
A Bíblia não nos dá informação pormenorizada
acerca do relacionamento entre Adão e o Senhor, no
Jardim do Éden. Apenas temos o seguinte versículo:
E, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no
jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua
mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores
do jardim. (Génesis 3:8)

Baseado neste versículo tem-se generalizado a ideia
de que existia um costume de ambos se encontrarem na
viragem do dia. No entanto, nada indica que fosse
apenas à tarde que o Senhor visitava o homem. De
qualquer forma, a expressão “passeava no jardim à
tardinha” parece implicar que a ação era algo natural e
comum, e não uma ocasião especial ou invulgar.
Após a expulsão de Adão e Eva do Jardim, a
primeira referência bíblica a uma teofania acontece com
Abraão. Note-se que não foi um sonho, mas uma
verdadeira manifestação visível:
Apareceu, porém, o Senhor a Abrão, e disse: À tua
semente darei esta terra. Abraão, pois, edificou ali um
altar ao Senhor, que lhe aparecera. (Génesis 12:7)

Depois desta, ao longo da Bíblia, aparecem outras
descrições de “aparições” divinas, tanto com Abraão,
como com outros homens eleitos.
Encontramos dois tipos de manifestações: uma em
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que Ele aparece abertamente, sendo possível ver o seu
rosto e outra ocultando-se em luz ou trevas, rodeado
normalmente de criaturas celestiais. Neste último caso,
revela-se apenas parcialmente e nunca é visto o seu
rosto.
Identificamos aquele que não se oculta como o
Filho de Deus antes da sua encarnação, também
conhecido nas Escrituras como o Verbo, ou a Palavra. Ele
aparece com forma de homem, comendo e conversando
amigavelmente ou lutando a favor do seu povo.1
Existem, porém, casos em que, claramente, o Pai decide
revelar-se, “em parte”.
No caso de Abraão, este contactava com o Senhor
como um amigo. Os acontecimentos dos capítulos 18 e 19
de Génesis mostram isso mesmo, como podemos ver
pelos excertos seguintes:
Depois apareceu o Senhor a Abraão junto aos
carvalhos de Manre, estando ele sentado à porta da
tenda, no maior calor do dia. Levantando Abraão os
olhos, olhou e eis três homens de pé em frente dele.
Quando os viu, correu da porta da tenda ao seu
encontro, e prostrou-se em terra, e disse: Meu Senhor,
se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te
que não passes de teu servo. Eia, traga-se um pouco
de água, e lavai os pés e recostai-vos debaixo da
árvore; e trarei um bocado de pão; refazei as vossas
forças, e depois passareis adiante; porquanto por isso
chegastes até o vosso servo. Responderam-lhe: Faz
assim como disseste... E levantaram-se aqueles
homens dali e olharam para a banda de Sodoma; e
Abraão ia com eles, para os encaminhar... Então os
homens, virando os seus rostos dali, foram-se em
1

Ver o estudo: “Malach YHWH - O Anjo do Senhor”
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direção a Sodoma; mas Abraão ficou ainda em pé
diante do Senhor... E foi-se o Senhor, logo que
acabou de falar com Abraão; e Abraão voltou para o
seu lugar. (Génesis 18)
À tarde chegaram os dois anjos a Sodoma. Ló estava
sentado à porta de Sodoma e, vendo-os, levantou-se
para os receber; prostrou-se com o rosto em terra...
(Génesis 19:1)

Dos três homens que Abraão viu, um era o Senhor e
os outros dois eram os anjos que se deslocaram a
Sodoma. Todos comeram e beberam e tinham aparência
de homem. O Senhor que Abraão viu, não era Deus Pai,
mas o Filho de Deus, pois ninguém viu a face do Pai,
mas neste episódio, come com os homens e senta-se de
cara descoberta, conversando com o pai da fé.
Neste contexto, o Filho de Deus manifestou-se
visivelmente, em tempos de pré-encarnação e foi
chamado de Senhor (YHWH), Anjo do Senhor, Anjo de
Deus, Príncipe do Exército de Deus, Anjo do Pacto… Ao
ser chamado de Anjo, não se compara de forma alguma
aos anjos (outros seres celestiais criados), mas o Filho é o
Anjo de Deus, na medida em que é Mensageiro do Pai.
Nas Escrituras, a palavra ‘anjo’, malach, apenas
significa Enviado e surge aplicado ao Filho, a homens e
também aos seres celestiais, vulgarmente chamados de
anjos. Mesmo depois da sua encarnação, Ele intitulava-se
de Enviado do Pai. Como Anjo do Senhor, ou seja,
Enviado do Senhor, Ele apareceu a Agar (Génesis 16:713; 21:14-18), a Abraão (Génesis 18:1,2,22; 19:1; 22:9-13), a
Isaque (Génesis 26:1-5; 26:23-25), a Jacob (Génesis 31:1113; 32: 24-30), a Moisés na sarça ardente e foi referido por
Deus Pai (Êxodo 3:2-14; 23:20–23; 33:2,3,12-14), a Balaão
(Números 22:31), a Josué (Josué 5: 13-15), a Gedeão
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(Juízes 6:11- 4,21,22), aos pais de Sansão (Juízes 13:3,8,1522), e em outras situações não tão óbvias como estas.
Como sabemos que não era um anjo qualquer?
Porque nenhum anjo recebe adoração, e este Anjo foi
adorado, chamado pelo Nome do Senhor2 e
simultaneamente conversava, comia, lutava com forma e
face visível. Sabemos que não podia ser Deus Pai, porque
Ele sempre oculta a sua Face. ‘’
A Bíblia refere que outros viram realmente o Pai,
como por exemplo Moisés e João, o autor de Apocalipse.
Será que existe contradição entre este facto e as
expressões como “ninguém viu a Deus” (João 1:18) ou
“Deus invisível” (Colossenses 1:15, I Timóteo 1:17,
Hebreus 11:27)? Creio que não, pois, ninguém viu
totalmente o Pai, sobretudo ninguém contemplou a sua
face e viveu para contar. Mesmo nas visões mais
majestosas, a sua face não foi vista. No entanto, foi visto
“em parte”.
Se Deus pode ser visto, ainda que, não totalmente,
qual é a sua forma? Para responder a esta pergunta,
podemos apenas recorrer aos relatos bíblicos. A opção de
aceitar que essas descrições são reais, e não apenas
formas antropomórficas, para o Senhor comunicar com o
homem, é de cada um.
Considero que, se o objetivo de Deus não fosse
revelar-se, este enviaria um mensageiro, e nunca
“enganaria” os seus eleitos amados, fazendo-os crer que
tinha uma aparência, se isso não fosse real. Creio que o
seu desejo mais íntimo acerca do homem é poder
revelar-se totalmente.
Apesar de ocultar-se, o Senhor exorta-nos a buscar
a sua Face, como algo que lhe é agradável (I Crónicas
2

Ver o estudo “Malach YHWH - O Anjo do Senhor”
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16:11, II Crónicas 7:14, Salmo 24:6, Oseias 5:15). Ao longo
deste estudo analisaremos as passagens bíblicas
referentes a teofanias e contemplaremos visões divinas
juntamente com os homens que viram Deus!
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1
A VISIBILIDADE DO PAI
... e que nos tirou do poder das trevas, e nos
transportou para o reino do seu Filho amado; em
quem temos a redenção, a saber, a remissão dos
pecados; o qual é imagem do Deus invisível, o
primogénito de toda a criação. (Colossenses 1:13-15)
Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único
Deus, seja honra e glória para todo o sempre. Amém.
(I Timóteo 1:17)
… a qual, no tempo próprio, manifestará o bemaventurado e único soberano, Rei dos reis e Senhor
dos senhores; aquele que possui, ele só, a
imortalidade, e habita em luz inacessível; a quem
nenhum dos homens tem visto nem pode ver; ao
qual seja honra e poder sempiterno. Amém. (I
Timóteo 6:15-16)
Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei;
porque ficou firme, como quem vê aquele que é
invisível. (Hebreus 11:27)

Estes versículos utilizam o termo “invisível” em
ligação a Deus, mas será que pretendem caracterizar o
Pai como sem forma, sem corpo, ou indicam
impossibilidade definitiva de ser visto? Vejamos outras
passagens:
Não que alguém tenha visto o Pai, senão Aquele que
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É vindo de Deus; só Ele tem visto O Pai. (João 6: 46).
Vede, não desprezeis a nenhum destes pequeninos;
pois eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre
vêm a face de meu Pai, que está nos céus. (Mateus
18:10)

Se os anjos e Cristo podem ver o Pai, então ele
pode ser visto, não sendo portanto invisível. Será que a
invisibilidade referida anteriormente é aparente e não
inerente a Si mesmo? Partindo do princípio de que a
Bíblia não se contradiz, assim parece ser, pois se homens
(visões bíblicas), anjos e o próprio Filho de Deus dizem
que viram o Pai, que homem poderá duvidar que Deus
Pai é visível? O próprio Pai disse: “Não poderás ver a
minha face, porquanto homem nenhum pode ver a minha face e
viver.” (Êxodo 33:18-23).
Ele é invisível aos homens, porque nunca se revelou
totalmente ao homem. Nunca homem algum viu a sua
face e pôde contar. Não significa que após a morte não
seja possível ver o Pai.
Note-se que João não diz em lugar algum que Deus
é invisível, pois ele mesmo teve uma visão do Pai
relatada no livro de Apocalipse à qual daremos atenção
mais à frente. Ele diz apenas que ninguém o viu:
“Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigénito, que está no
seio do Pai, esse o deu a conhecer.” (João 1:18).
Se João o viu e descreveu a sua visão (Apocalipse
4), como diz que ninguém o pode ver? Ou a sua
afirmação foi anterior à visão, ou então João queria dizer
algo diferente do que numa leitura superficial
poderíamos interpretar.
Em I Jo 3:2, está a explicação: “Amados, agora somos
filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser.
Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos
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semelhantes a ele; porque assim como é, o veremos.” João
clarifica-nos: pelo facto de nos termos tornado filhos de
Deus, seremos transformados quando ele se manifestar,
estando nós já mortos ou ainda vivos, de modo que o
poderemos ver como ele é. Paulo fala também desta
transformação:
Eis aqui vos digo um mistério: Nem todos
dormiremos mas todos seremos transformados, num
momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da
última trombeta; porque a trombeta soará, e os
mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós
seremos transformados. Porque é necessário que isto
que é corruptível se revista da incorruptibilidade e
que isto que é mortal se revista da imortalidade. (I
Coríntios 15:51-53)

Quando em Colossenses 1:15, I Timóteo 1:17; 6:1516 e Hebreus 11:27 se fala de Deus como invisível, creio
que significa (não contradizendo outras passagens) que
nenhum humano viu ao Pai de forma plena. O Pai foi
visto "em parte", não claramente, "...mas quando vier o que
é perfeito, o que é em parte será aniquilado." (I Co 13:10).
Como diz o cântico "contemplaremos face a face" O
Senhor Todo-Poderoso: “Ali não haverá jamais maldição.
Nela estará O Trono de Deus e do Cordeiro, e os Seus servos O
servirão, e verão a Sua Face; e nas suas frontes estará O Seu
Nome.” (Apocalipse 22: 3, 4).
Porque, em parte conhecemos, e em parte
profetizamos; mas, quando vier o que é perfeito,
então o que é em parte será aniquilado. Quando eu
era menino, pensava como menino; mas, logo que
cheguei a ser homem, acabei com as coisas de
menino. Porque agora vemos como por espelho, em
enigma, mas então veremos face a face; agora
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conheço em parte, mas então conhecerei plenamente,
como também sou plenamente conhecido. (I Co 13:912)

Este versículo de I Coríntios é bastante claro:
“...veremos face a face...” e “...conheceremos plenamente...”.
Cristo foi visto face a face tanto no seu corpo corruptível
como no seu corpo glorificado, logo não se refere ao
Filho. É o Pai, que agora vemos, somente por espelho e
por enigma, somente através da Palavra e pelo que o
Espírito Santo nos vai revelando. No entanto, conhecê-loemos plenamente, tal qual Ele mesmo nos conhece.
Esta é a promessa mais grandiosa de todas as
Sagradas Escrituras! Cremos firmemente que veremos o
Pai como veremos o Filho, face a face, não em parte, mas
conhecendo-o como somos conhecidos dele.
Existe quem afirme que Deus Pai é Espírito e por
isso não tem corpo, logo não se pode ver. Pergunto:
"Acaso não somos nós espíritos feitos à imagem e
semelhança de Deus e possuidores de corpos?". É claro
que não podemos atribuir a Deus Pai um corpo igual ao
nosso, pois este corpo é corruptível e Deus É
infinitamente Puro, Perfeito, e Incorruptível.
Nem toda carne é uma mesma carne; mas uma é a
carne dos homens, outra a carne dos animais, outra a
das aves e outra a dos peixes. Também há corpos
celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos
celestes e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol,
outra a glória da lua e outra a glória das estrelas;
porque uma estrela difere em glória de outra estrela.
(I Coríntios 15:39-41)
Mas digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem
herdar o reino de Deus; nem a corrupção herda a
incorrupção. (I Coríntios 15:50)
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Tal como existe o corpo físico dos homens, o corpo
celestes de muitos seres celestiais, o corpo do Cristo
glorificado,
à
semelhança
do
qual
seremos
transformados, as teofanias e o texto bíblico parecem
indicar que Deus Pai tem um tipo de “corpo”, ou
podemos chamar antes “aparência”. Uma é a glória dos
terrestres, uma é a glória dos celestes, mas maior e
incomparavelmente superior é a Glória de Deus.
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2
TEOFANIA VERSUS ANTROPOMORFISMO
E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem,
conforme a nossa semelhança; domine ele sobre os
peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais
domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil
que se arrasta sobre a terra. (Génesis 1:26)

O homem foi criado à “imagem e semelhança” do
seu criador. Não foi iniciativa humana, mas divina. Uma
imagem de algo é sempre um “reflexo”, uma
“fotografia” ou um “desenho” do original. Refere-se
portanto à aparência e não à substancia. Quando se fala
em “semelhança” o campo é muito mais amplo, pois algo
semelhante implica áreas comuns e outras diferentes.
Algumas mentes humanas sentem-se perturbadas
por apenas colocarem a hipótese do Deus criador ter
uma forma idêntica à do homem. Consideram que a
limitação humana, para poder compreender Deus, o
imagina com um aspeto “humano”. A isto chamam de
Antropomorfismo.
Invertem-se, deste modo, os papéis. O homem,
numa falsa humildade, sem fundamento, recusa aceitar
um Deus com imagem de homem, não compreendendo,
que esta imagem, hoje considerada de homem, não é
mais do que a “imagem de Deus”, expressão latina
muito conhecida: a IMAGO DEI.
Não nos cabe decidir se Deus terá imagem humana
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ou não, porque Ele é desde a eternidade. O que é
necessário é tomarmos consciência de que o homem tem
imagem divina, embora corrompida. Isto não nos faz
iguais a Deus, pois foi-nos dada “imagem e semelhança”
(heb. tselem e demuth) e não “imagem e igualdade”.
Quanto ao aspeto, somos “reflexo” como espelho, mas
quanto à substancia somos “semelhança”.
Os homens, presos neste mundo físico, idealizam
um mundo espiritual vazio, repleto apenas de luz e
inatividade. No entanto, quando olhamos para toda a
diversidade de vida e originalidade que enche a terra,
apercebemo-nos que a sua origem está numa
criatividade divina para nós incompreensível. Se neste
mundo que se corrompeu, podemos ver a glória do
criador, quanto mais na incorruptibilidade existirá
diversidade, criatividade e um mundo infinito a
descobrir!
Retidos nas coisas materiais e carnais, é difícil para
o homem discernir o espiritual, especialmente o
espiritual que está dentro de si mesmo.
Quando o homem compreender quem é, então
compreenderá o seu criador. Por isso Cristo, nos dias da
sua carne, respondeu: ”Há tanto tempo que estou convosco,
e ainda não me conheces, Felipe? Quem me viu a mim, viu o
Pai; como dizes tu: Mostra-nos o Pai?” (João 14:9). A heresia
do Sabelianismo afirma que Cristo é o Pai e que foi o Pai
que foi crucificado, utilizando este versículo para
defender que Yeshua3 afirmou ser o Pai. No entanto,
basta ler os Evangelhos para concluirmos que ele nunca
disse isso.
Dizer que “alguém é um com outro” é diferente de
dizer que “alguém é o outro”. Creio que Cristo apenas
3

Yeshua é o nome aramaico de Jesus, pelo qual foi chamado na sua
encarnação
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pretendia dar-nos a conhecer que Deus não é algo
estranho, mas quem quiser conhecer como Deus é, qual a
sua forma, qual a sua aparência, qual o seu carácter,
pode olhar para o seu Filho, pois ele é a expressa imagem
do Pai (II Coríntios 4:4; Colossenses 1:15; Hebreus 1:3).
Esta revelação da forma divina não vai contra o
versículo:
…e mudaram a glória do Deus incorruptível em
semelhança da imagem de homem corruptível, e de
aves, e de quadrúpedes, e de répteis. (Romanos 1:23)

Desde sempre, Deus proibiu que se fizessem
imagens de escultura da sua ‘Pessoa’. Mesmo supondo-o
com forma semelhante à humana, não estamos
autorizados a criar uma suposta imagem dele. Essa é
também uma das razões pela qual não se mostrou: para
que não façam uma imagem e adorem a sua imagem em
vez de se relacionarem com Ele mesmo. É como se
alguém tirasse uma fotografia de um familiar e a partir
daí falasse e se relacionasse com a fotografia, ignorando
a verdadeira pessoa.
Por mais que o homem tentasse não conseguiria
reproduzir a glória da imagem de Deus, porque Ele é
muito mais que uma forma, é um Espírito maravilhoso,
Todo-poderoso e a sua Presença, vai muito além de uma
imagem. Precisamos ter consciência de que nenhuma
forma que imaginemos, ou mesmo a forma que foi vista
nas visões que iremos analisar, revela a plenitude do que
Deus é. No entanto, Deus tem uma forma familiar, não é
uma luz estranha, ou algo distante e incompreensível.
A manifestação física do Filho foi também para dar
a conhecer o Pai, não apenas para substituir o Pai no
relacionamento entre o homem e Deus. Ouve-se
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muitíssimas vezes que o Filho veio em carne, porque era
a única forma do homem poder ver e relacionar-se com
Deus. Isso é completamente falso! Yeshua, veio mostrar
que o Pai está próximo, que é familiar e que quer
relacionar-se de forma próxima e íntima com o homem.
O Filho é o Caminho para o Pai (João 14:6) e não o
substituto do Pai. O objetivo do Filho é sempre conduzir
ao Pai e aproximar o homem do Pai.
A citação abaixo refere a importância da forma de
Deus, revelada em nós, como seres à sua imagem e
semelhança:
O ser é inseparável da lógica do ser, a estrutura que o
torna aquilo que é, e que dá à razão o poder de
compreendê-lo e estruturá-lo. “Ser algo” significa ter
uma
forma.
Conforme
a
polaridade
de
individualização e participação, existem formas
especiais e gerais, mas no ser actual essas nunca estão
separadas. Mediante sua união, todo o ser se torna
um ser definido. Tudo o que perde sua forma perde o
seu ser. A forma não deveria ser contrastada com
conteúdo. A forma que torna uma coisa aquilo que
ela é, é seu conteúdo, sua essência, seu poder,
definido de ser.4
É certo que esta vida divina, não é em nós mais que
uma participação, «consortes», uma semelhança, uma
assimilação que faz de nós, não deuses, mas seres
deiformes.5

Embora o nosso conhecimento do espiritual seja
limitado, a Bíblia refere que os seres espirituais têm
TILLICH, Paul, “Teologia Sistemática”, pág. 153
TANQUEREY, “Compêndio de Teologia Ascética e Mística”, pág.
47
4
5
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forma também (I Coríntios 15:39-41). A simples existência
do ser, seja material ou espiritual, implica uma forma,
uma aparência. Os espirituais não são visíveis à maioria
dos materiais, mas não significa que não tenham forma
ou visibilidade. São visíveis para os olhos que os
conseguem ver. É necessária visão espiritual para ver os
seres espirituais, ou então estar desencarnado deste
corpo limitativo.

18
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3
DIVERSAS POSIÇÕES
Nas interpretações dos textos bíblicos, as posições
divergem e extremam-se. Vejamos algumas e o seu
comentário.

O Judaísmo:
Um dos princípios do Judaísmo atual é que Deus
não tem forma, nunca a teve, nem nunca a terá.6 No
entanto, nem sempre foi assim. Em tempos
veterotestamentários, Abraão comia com o Senhor, sem
que se questionasse que era Deus, e não um anjo. Esta
perspetiva, não é, porém, uma perspetiva panteísta, em
que Deus está fundido com a criação. O Deus do
Judaísmo atual, embora sem forma, tem uma
personalidade individualizada e soberana.

Comentário a esta posição:
Para aprofundar a questão do conceito de Deus em
Israel antes do cativeiro babilónico e da mudança
teológica acerca de Deus, aconselho o livro de Margaret
Barker, “The Great Angel: A Study of Israel's Second God”,
que em português significa: “O Anjo Grandioso: um estudo
acerca do segundo Deus de Israel”. Este segundo Deus, que
http://serjudio.com/rap1151_1200/rap1181.htm
http://hehaver.blogspot.com/2005/05/os-13-princpios-dojudasmo-maimonides.html
6
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é o Filho de Deus e não outro, foi reconhecido antes do
Cativeiro e o conceito da divindade não era um
monoteísmo tão fechado, nem tão abstrato, como no
Judaísmo atual. A religião Judaica atual foi produzida
por um conjunto de Fariseus e Escribas, e afastou-se
muito da revelação de Deus a Abraão, Isaque, Jacob e até
mesmo a Moisés.
Não me identifico com tudo o que a autora conclui,
mas o estudo é profundo e muito elucidativo de que o
Filho de Deus já era reconhecido como divino antes da
sua encarnação, em tempos anteriores à sistematização
da religião judaica atual.
A revelação divina nas Escrituras é de um Deus
plural em unidade. O Deus Uno gerou um Filho na
eternidade que não podemos compreender e dele saiu
um Espírito, como Eva saiu de Adão, o Espírito Santo de
Deus, ou a Ruach HaKodesh, que Cristo chamou de
“Outro Consolador” ou “Outro Ajudador” (João
14:16,26; 15:26). Deus é mistério e sê-lo-á ainda, até que o
conheçamos como Dele somos conhecidos.

Wayne Grudem:
No seu livro de Teologia Sistemática, utilizado
em alguns Institutos Bíblicos, Grudem diz:
Ora, algumas pessoas dizem que não podemos
conhecer o próprio Deus, mas somente factos sobre
ele ou o que ele faz. Outros dizem que não podemos
conhecer a Deus como ele é em si, mas somente na
sua relação connosco (e aqui está implícito que essas
duas coisas são de algum modo diferentes). Mas as
Escrituras não afirmam isso. Várias passagens falam
que podemos conhecer o próprio Deus. Lemos as
seguintes palavras de Deus em Jeremias:
Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte, na sua
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força, nem o rico, nas suas riquezas; mas o que se gloriar,
glorie-se nisto: em me conhecer e saber que eu sou o Senhor
e faço misericórdia, juízo e justiça na terra; porque destas
coisas me agrado, diz o Senhor (Jr 9:23-24).
Aqui Deus diz que a fonte da nossa alegria e da nossa
noção de importância deve vir não das nossas
capacidades ou posses, mas do fato de conhecê-lo.
Igualmente, ao orar ao Pai, Jesus pôde dizer: “E a
vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus
verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste” (Jo
17:3). A promessa da nova aliança é que todos
conheçam a Deus, “desde o menor deles até ao
maior” (Hb 8:11), e a primeira epístola de João nos
diz que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento
“para reconhecermos o verdadeiro” (I Jo 5:20; ver
também Gl 4:9; Fp 3:10; I Jo 2:3;4:8). João pode dizer:
“… eu vos escrevo, porque conheceis aquele que
existe desde o princípio” (I Jo 2:13).7
Ainda que Deus não tenha corpo físico, as Escrituras
usam várias partes do corpo humano para descrever
as actividades de Deus de modo metafórico: face ou
presença (Êx 33:20, 23; Is 63:9; Sl 16:11; Ap 22:4), olhos
(Sl 11:4; Hb 4:13), pálpebras (Sl 11:4), ouvidos (Sl 55:1;
Is 59:1), narinas (Dt 33:10), boca (Dt 8:3), lábios (Jó
11:5), língua (Is 30:27), costas (Jr 18:17, braço (Êx
15:16), mão (Nm 11:23), dedo (Êx 8:19), coração (Gn
6:6), pés (Is 66:1) e por aí afora. Mesmo termos que
descrevem características pessoais, como bom,
misericordioso, gracioso, reto, santo, justo e muitos
outros, são termos cujo significado nos é familiar por
meio da experiência dessas qualidades em outros
seres humanos. E mesmo aqueles termos que
parecem menos relacionados à criação, como
7

GRUDEM, Wayne, “Teologia Sistemática”, pág. 104
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eternidade, como eternidade ou imutabilidade, nós
os compreendemos não intuitivamente mas pela
expressão negativa de conceitos que conhecemos pela
nossa experiência (eternidade é não ser limitado pelo
tempo, e imutabilidade é não mudar).8

Comentário:
Alguns crentes dos mais diversos grupos cristãos
tendem a considerar metafórico tudo o que vai contra a
sua tradição doutrinária, por afirmações que se tornaram
“verdade”, não por serem bíblicas, mas porque foram
repetidamente pregadas ou se escreveram muitos livros
acerca destas. Se não concordamos ou não encontramos
explicação na nossa razão, logo se rotula de metafórico.
No entanto, a Bíblia tem muito pouco de metafórico. A
primeira interpretação deve ser “exatamente o que ela
diz”. A Bíblia quer dizer o que ela diz, e quando não é
assim, ela mesma o afirma e se explica a si mesma em
outras passagens.
Considero que o autor acima se contradiz, primeiro
defendendo que Deus se revela assim como ele é, e
depois afirma que ao falar de partes do seu corpo
significam atividades e não descrição da sua Pessoa.

Antropomorfismo e Antropomorfitas:
O termo “antropomorfismo” é utilizado em muitos
comentários bíblicos, mas nunca na própria Bíblia. O que
significa esta palavra? Vejamos algumas definições:
Antropomorfismo é a forma de personificar
(aplicando qualidades humanas ou animais a objectos
inanimados), semelhante a prosopopoeia (adaptando
a personalidade de outra pessoa), é a atribuição de
8

GRUDEM, Wayne, “Teologia Sistemática”, pág. 107
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características e qualidades humanas a seres não
humanos,
objectos,
fenómenos
naturais
ou
sobrenaturais. O termo vem de duas palavras gregas,
άνθρωπος (anthrōpos), significando "humano", e
μορφή (morphē), significando "forma" ou “formato”.9
Antropomorfismo: s. m. Tendência a atribuir à
divindade feições, sentimentos, actos e paixões do
homem.10
Os Antropomorfitas foram um grupo pouco
conhecido que acreditava que a forma de Deus era igual à
forma humana, baseando-se em Génesis 1:27.
Uma seita de cristãos que se levantou no quarto
século na Síria e se estendeu à Escitia, por vezes
chamada de Audianos, do seu fundador, Audius.
Tomando o texto de Génesis, 1, 27, literalmente,
Audius defende que Deus tem forma humana. O erro
era grosseiro, usando a expressão de S. Jerónimo
(Epist. vi, Ad Pammachium), absolutamente sem
sentido, não demonstrando vitalidade. Após o fim do
século surgiu entre cristãos africanos. Os Pais que
escreveram
contra
isto
desmentem
tempestuosamente. No tempo de Cirilo de
Alexandria, existiram alguns antropomorfitas entre
os monges egípcios. Ele compôs uma curta refutação
do seu erro, que atribuiu a extrema ignorância. (Adv.
Anthrop. in P.G., LXXVI.) No que diz respeito às
acusações de antropomorfismo contra Melito,
Tertuliano, Origenes e Lactancios, ver artigos
específicos. O erro reviveu no norte da Itália durante
o século dez, mas foi efectivamente suprimido pelos
bispos, especialmente por Ratherius, Bispo de
9

http://en.wikipedia.org/wiki/Anthropomorphism
http://www.guia.heu.nom.br/dicion%C3%A1rio.htm

10
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Verona. _ JAMES J. FOX Transcribed by Bob Elder 11

Comentário:
Meditemos na passagem seguinte:
Tende em vós aquele sentimento que houve também
em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de
Deus, não considerou o ser igual a Deus coisa a que
se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo,
tomando a forma de servo, tornando-se semelhante
aos homens; e, achado na forma de homem,
humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a
morte, e morte de cruz. (Filipenses 2:5-8)

Alguma diferença tem de existir para que seja
distinguida a “forma” de Deus da “forma” humana. Não
pretendemos
defender
o
mesmo
que
os
Antropomorfistas. O corpo humano que conhecemos é
uma forma decaída da forma original de Adão e Deus
promete aos seus fiéis, algo superior ainda. Promete que
termos um corpo semelhante à do Cristo ressurreto.

Uma Posição mais bíblica:
A Bíblia mostra-nos um Deus com forma, mas não
com um corpo como o nosso nesta condição decaída,
como afirmavam os Antropomorfitas. Nem sequer
podemos afirmar que Deus Pai tenha um corpo
semelhante ao do Cristo ressurreto, porque essa forma só
foi assumida pelo Messias após a encarnação. Na visão
de Daniel 7, o profeta claramente faz diferença entre
aquele que é semelhante a um homem (Cristo
ressurreto) e o Ancião de Dias (Deus Pai).

11

http://www.newadvent.org/cathen/01558c.htm
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O profeta Ezequiel viu a aparência de Deus (Ez 1:2628), esta passagem (e outras correlatadas nas
Escrituras) faz cair por terra a doutrina falsa do
panteísmo, que diz que Deus não tem forma, e que
tudo está em Deus e que Deus está em tudo... “A
filosofia é o ramo do conhecimento que tem por
objectivo descobrir a verdade concernente a Deus, ao
homem e ao universo, tanto quanto essas verdades
podem ser compreendidas pela razão humana”. Os
epicureus eram cépticos, que rejeitavam todas as
religiões e suas formas de expressões. Acreditavam
que o mundo se formou casualmente, que a alma é
mortal e que o prazer é o principal fim da vida. Os
estóicos eram panteístas, quer dizer, acreditavam que
tudo é parte de Deus. Criam que a virtude é o fim
principal da vida, e que devia ser praticada como um
fim em si mesma. As Escrituras, porém, falam da
“forma de Deus” e suas “expressões”. Paulo diz que
“há corpos celestes” e “corpo espiritual” (cf.1 Co
15.40 e 44). Por cuja razão, fala-se de Deus como:”A
forma de Deus” (cf. Fl 2:6). “A imagem de Deus” (cf.
2 Co 4:4). “A sua pessoa” (cf. Hb 1:3), etc.12

Após estas reflexões, nos capítulos seguintes
atentaremos para as teofanias bíblicas. Elas são os
testemunhos de homens que viram Deus e não
morreram. Não o viram totalmente, mas viram e
contaram, cada um segundo o entendimento que teve. O
fantástico é ver as semelhanças! Que os nossos olhos
espirituais se abram para contempla-las também!

SILVA, Severino da, “Apocalipse – versículo por versículo”, pág.
67

12
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4

A VISÃO DE MOISÉS
No decorrer do relacionamento entre Deus e Moisés
deram-se diversas teofanias. Em algumas, creio que o
próprio Pai falava com Moisés, e em outras era o Anjo do
Senhor, ou seja, o Filho de Deus antes da sua encarnação.
Sobre esta distinção não aprofundaremos neste estudo13,
antes concentrar-nos-emos na descrição do que Moisés
viu.
Depois disse Deus a Moisés: Subi ao Senhor, tu e
Aarão, Nadabe e Abiú, e setenta dos anciãos de
Israel, e adorai de longe. Só Moisés se chegará ao
Senhor; os outros não se chegarão; nem o povo subirá
com ele... Então subiram Moisés e Aarão, Nadabe e
Abiú, e setenta dos anciãos de Israel, e viram o
Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como
que uma calçada de pedra de safira, que parecia
com o próprio céu na sua pureza. Deus, porém, não
estendeu a sua mão contra os nobres dos filhos de
Israel; eles viram a Deus, e comeram e beberam...
Depois disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim ao
monte, e espera ali; e dar-te-ei tábuas de pedra, e a
lei, e os mandamentos que tenho escrito, para lhos
ensinares... E tendo Moisés subido ao monte, a
nuvem cobriu o monte. Também a glória do Senhor
repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu
13

Ver o estudo: “Malach YHWH - O Anjo do Senhor”
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por seis dias; e ao sétimo dia, do meio da nuvem,
Deus chamou a Moisés. Ora, a aparência da glória do
Senhor era como um fogo consumidor no cume do
monte, aos olhos dos filhos de Israel. Moisés, porém,
entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao
monte; e Moisés esteve no monte quarenta dias e
quarenta noites. (Êxodo 24: 1, 2, 9-12,15-18)

Nesta ocasião, Moisés, Aarão, seus filhos e os
anciãos, viram claramente uns pés sobre um chão de
safira. Não sabemos porque não é descrito o resto do
corpo do Senhor, mas é provável que Ele se tenha
semiocultado em luz. Note-se a expressão “eles viram a
Deus, e comeram e beberam...”.
Existia a ideia de que se alguém visse Deus, este
morreria. Por isso, Israel teve medo que o Senhor lhes
falasse diretamente. Deste modo, pediram a Moisés para
servir de intermediário. Na verdade, o próprio Deus
falou a Moisés algo semelhante: “Não poderás ver a minha
face, porquanto homem nenhum pode ver a minha face e
viver.” (Êxodo 33:18-23). Por algum motivo, o Senhor
oculta a sua face, no entanto, alguns vislumbraram
aspetos da glória, como aconteceu neste caso.
Aqui setenta e quatro pessoas viram Deus
simultaneamente e este não os destruiu. Se fala dos seus
pés, entendemos que o nosso corpo foi feito à sua
imagem e semelhança na aparência também e não
apenas num sentido espiritual. O homem tem aparência
divina, não é Deus que aparece com aparência humana.
Quem tomou forma humana foi o Filho de Deus e não
Deus Pai. Este aparece como Ele é, embora quase sempre
ocultando-se.
Guardai, pois, com diligência as vossas almas,
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porque não vistes forma alguma no dia em que o
Senhor vosso Deus, em Horebe, falou convosco no
meio do fogo; para que não vos corrompais, fazendo
para vós alguma imagem esculpida, na forma de
qualquer figura, semelhança de homem ou de
mulher. (Deuteronómio 4:15,16)

Esta passagem é dirigida ao povo na sua totalidade,
por isso se diz que não viram a sua forma. Apenas os
setenta, que referimos anteriormente, juntamente com
Aarão, Nadabe e Abiú, viram a Deus e não morreram,
antes, como está escrito, comeram e beberam. Até mesmo a
estes não foi revelada a totalidade da sua forma. Porquê?
“Para que não vos corrompais... fazendo imagem... semelhança
de homem ou mulher”. Na minha interpretação, esta
passagem significa que se eles tivessem visto Deus,
saberiam a sua forma e então fariam uma imagem para
adorarem.
Se quisermos saber por que razão Deus permitiu
que os setenta e quatro recebessem tão maravilhosa
dádiva, podemos encontrar a resposta em Números
11:24-26, onde diz: ”... o Senhor desceu na nuvem, e lhe
falou; e, tirando do espírito que estava sobre ele, pô-lo sobre
aqueles setenta anciãos; e aconteceu que, quando o espírito
repousou sobre eles, profetizaram...”. O Espírito repousava
sobre estes homens e por isso os seus olhos foram
abertos para ver Deus.
Acerca de Moisés, está escrito: “Boca a boca falo com
ele, e de vista, e não por figuras; pois ele vê a semelhança do
Senhor.” (Números 12:8a). Deus é claro: a revelação da
sua forma a Moisés era real, não era figura, não era
antropomorfismo, não era uma visão. Era a verdadeira
forma, ou aparência, [ ְתּמוּנָ הtemunâ] do Senhor que ele
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via! À imagem desta forma (Gênesis 1:26), Deus fez os
homens à sua semelhança [ ְדּמוּתdemuth].
Após aquela grandiosa visão, subiu ao monte
apenas com Josué, ali permanecendo quarenta dias e
quarenta noites.
E levantando-se Moisés com Josué, seu servidor,
subiu ao monte de Deus, tendo dito aos anciãos:
Esperai-nos aqui, até que tornemos a vós; eis que
Aarão e Hur ficam convosco; quem tiver alguma
questão, se chegará a eles. E tendo Moisés subido
ao monte, a nuvem cobriu o monte. Também a
glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e
a nuvem o cobriu por seis dias; e ao sétimo dia, do
meio da nuvem, Deus chamou a Moisés. Ora a
aparência da glória do Senhor era como um fogo
consumidor no cume do monte, aos olhos dos
filhos de Israel. Moisés, porém, entrou no meio da
nuvem, depois que subiu ao monte; e Moisés
esteve no monte quarenta dias e quarenta noites.
(Êxodo 24:13-18)

Ali Moisés recebeu instruções para a construção do
Tabernáculo. É referido que lhe foi mostrado um modelo
(Êxodo 25:9,40; Hebreus 8:2,5;9:23,24). Contudo, após
tantas experiências, Moisés pede ainda para ver a glória
de Deus, como se ainda houvesse algo inacessível que
lhe faltasse ver, algo maravilhoso de Deus que ninguém
mais vira.
É mesmo muito provável, que Deus tenha revelado
a sua aparência, mas tenha ainda assim ocultado a Face.
É esta Face de Deus, que creio ser o que Moisés ansiava
ver! A Bíblia não diz explicitamente, no entanto ao dizer
que via a verdadeira forma, sendo depois feito um
pedido para ver mais, pode indicar isso.
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A visão conjunta dos setenta e quatro homens
descreve apenas uns pés que estavam sobre uma calçada
de pedras de safira, mas Moisés continuava insatisfeito,
queria ver mais! Compreende-se que, aquele que durante
tantos dias ouviu Deus, falando-lhe pessoalmente,
desejasse ver a face do seu Senhor! Quão grandes
mudanças ocorreram neste homem! Moisés escondeu o
rosto para não ver Deus na sarça (Êxodo 3:6), mas o lugar
do medo foi ocupado pela fome insaciável da sua
presença. Já não temia contemplar a sua face!
O majestoso Deus quando Moisés lhe pediu para
ver a Sua Glória, permitiu que ele o visse apenas de
costas, e ainda assim, Moisés deveria esconder-se na
fenda de uma rocha. Note-se o pormenor da importância
que é dada à proclamação do Nome divino14.
Moisés disse ainda: Rogo-te que me mostres a tua
glória. Respondeu-lhe o Senhor: Eu farei passar toda
a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o
meu nome YHWH; e terei misericórdia de quem eu
tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me
compadecer. E disse mais: Não poderás ver a minha
face, porquanto homem nenhum pode ver a minha
face e viver. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar
junto a mim; aqui, sobre a penha, te porás. Enquanto
a minha glória passar, eu te porei numa fenda da
penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja
passado. Depois, quando eu tirar a mão, me verás
pelas costas; porém a minha face não se verá. (Êxodo
33:18-23)

A concretização desta experiência encontra-se
descrita em Êxodo 34:1-9, dando-se na segunda vez que
Moisés esteve quarenta dias diante de Deus, quando o
14
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próprio Senhor escrevia as tábuas da Lei (Êxodo 32:16
primeiras tábuas; 34:1 segundas tábuas).
Prepara-te para amanhã, e pela manhã sobe ao monte
Sinai, e apresenta-te a mim ali no cume do monte.
Mas ninguém suba contigo, nem apareça homem
algum em todo o monte; nem mesmo se apascentem
defronte dele ovelhas ou bois. Então Moisés lavrou
duas tábuas de pedra, como as primeiras; e,
levantando-se de madrugada, subiu ao monte Sinai,
como o Senhor lhe tinha ordenado, levando na mão
as duas tábuas de pedra. O Senhor desceu numa
nuvem e, pondo-se ali junto a ele, proclamou o nome
YHWH. Tendo o Senhor passado perante Moisés,
proclamou: YHWH, YHWH, Deus misericordioso e
compassivo, tardio em irar-se e grande em
beneficência e verdade; que usa de beneficência com
milhares; que perdoa a iniquidade, a transgressão e o
pecado; que de maneira alguma terá por inocente o
culpado; que visita a iniquidade dos pais sobre os
filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e
quarta geração. Então Moisés se apressou a inclinarse à terra, e adorou. (Êxodo 34:1-8)

A Bíblia diz que, cada vez que Moisés ia falar com
Deus, o seu rosto se tornava resplandecente. Para que o
povo não visse que a glória se ia desvanecendo, usava
véu entre o povo, só o retirando quando vinha de falar
com Deus (Ex 34:34,35; II Co 3:7-11).
Nesta
ocasião
especial,
ninguém
poderia
aproximar-se do monte. YHWH revelaria a sua forma a
Moisés, ocultando apenas a sua face, e proclamaria o seu
nome, tal como prometera. A penha ou a rocha é
geralmente utilizada com um símbolo de Cristo. Tal
como Moisés se oculta na fenda rocha, a Rocha foi
fendida para que eu possa ocultar-me nela quando
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chegar o dia em que os santos contemplarão o Altíssimo.
Eu me ocultarei para vê-lo, não mais Ele se ocultará para
não me destruir!
Note-se que na mesma passagem (Êxodo 33:23) que
utilizamos para dizer que nenhum homem pode ver a
face de Deus e viver, nela diz, ou antes, o próprio Deus
diz, “me verás pelas costas...”. Assim, Moisés viu Deus
pelas costas, mas não viu a sua face.
Moisés nunca escreveu descrevendo pormenores
desta aparição. Esta ocasião parece ter sido o momento
em que Deus Pai mais se revelou.
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5
A REVELAÇÃO DE DAVID
Embora a Bíblia não descreva uma visão tão
extraordinária como a de Moisés, em relação a David,
considero importante salientar o que este disse em
relação ao Senhor. David teve grande revelação devido à
intimidade que manteve com Deus desde a sua
juventude.
Alguém disse que “Moisés conheceu a face do Senhor,
mas David conheceu o seu coração”. Ainda que Moisés não
tenha visto a Sua face, viu a sua forma, no entanto David
conheceu profundamente o Senhor, desenvolvendo um
relacionamento íntimo durante toda a sua vida, de modo
que foi chamado “homem segundo o coração de Deus” (I
Samuel 13:14; Atos 13:22). O próprio Messias é chamado
de “filho de David” e o seu nome surge 56 vezes no
Novo Testamento.
Grande parte dos Salmos de David contém
referências proféticas, umas vezes acerca da redenção
futura, outras acerca da divindade. David teve grande
revelação acerca de Deus, mostrando-nos que a religião
judaica não era caracterizada por um monoteísmo tão
fechado como posteriormente. Ele descreve o Filho à
direita do Pai e chama-lhe Senhor:
Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha
direita, até que eu ponha os teus inimigos por
escabelo dos teus pés. (Salmo 110:1)
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Esta passagem é citada no Novo Testamento pelo
Messias:
Porque David não subiu aos céus, mas ele próprio
declara: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à
minha direita, (Atos 2:34)
Ora, enquanto os fariseus estavam reunidos,
interrogou-os Jesus, dizendo: Que pensais vós do
Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe: De
David. Replicou-lhes ele: Como é então que David,
no Espírito, lhe chama Senhor, dizendo: Disse o
Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita,
até que eu ponha os teus inimigos de baixo dos teus
pés? Se David, pois, lhe chama Senhor, como é ele
seu filho? E ninguém podia responder-lhe palavra;
nem desde aquele dia jamais ousou alguém
interrogá-lo. (Mateus 22:41-46)

No versículo em português surge duas vezes a palavra
Senhor, mas não é assim no hebraico15:

ימ ִינ֑י
ִ הוה׀ ַ ֽלאד ִֹ֗ני ֵ ֥שׁב ִ ֽל
ָ ֙ ְ ְל ָד ִ֗וד ִ֫מזְ ֥מוֹר נְ ֻ ֤אם יWTT Salmo 110:1
איְ ֶ֗ביָך ֲה ֣ד ֹם ְל ַרגְ ֶ ֽליָך׃
ֹ ֜ ד־א ִ ֥שׁית
ָ ַע
A primeira palavra para Senhor é o Tetragrama
sagrado, o Nome do Pai. A segunda é Adon, que significa
Senhor. Ficaria então: “...disse YHWH ao meu Senhor:
senta-te à minha direita...”. Claramente o Pai é distinguido
do Filho. David tinha uma revelação de Deus sentado no
seu Trono, mas acompanhado do seu Filho a quem
Ben Asher Morphological Hebrew Text – Online Bible 2.01- CBB
01, Dez 1999 Winterbourne, Ontario, Canada. NOV 2VO

15

A FACE DO PAI – A visibilidade de Deus

37

chamava de Senhor. Outro exemplo está em Salmo 2:
...Os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos
conspiram contra o Senhor (Adonai) e contra o seu
ungido, dizendo:... Aquele que está sentado nos céus
se rirá; o Senhor (Adonai) zombará deles... Eu tenho
estabelecido o meu Rei sobre Sião, meu santo monte.
Falarei do decreto do Senhor (YHWH); ele me disse:
Tu és meu Filho, hoje te gerei... Servi ao Senhor
(YHWH) com temor, e regozijai-vos com tremor.
Beijai o Filho (BaR), para que não se ire, e pereçais no
caminho; porque em breve se inflamará a sua ira.
Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam.

No Salmo 18:6-14, David descreve Deus habitando
num templo celestial (o templo terreno ainda não fora
construído) e descendo para o auxiliar. Montado num
querubim, o Senhor desce ocultando-se na escuridão:
Na minha angústia invoquei o Senhor, sim, clamei ao
meu Deus; do seu templo ouviu ele a minha voz; o
clamor que eu lhe fiz chegou aos seus ouvidos. Então
a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos
montes também se moveram e se abalaram,
porquanto ele se indignou. Das suas narinas subiu
fumaça, e da sua boca saiu fogo devorador; dele
saíram brasas ardentes. Ele abaixou os céus e desceu;
trevas espessas havia debaixo de seus pés. Montou
num querubim, e voou; sim, voou sobre as asas do
vento. Fez das trevas o seu retiro secreto; o pavilhão
que o cercava era a escuridão das águas e as
espessas nuvens do céu. Do resplendor da sua
presença saíram, pelas suas espessas nuvens, saraiva
e brasas de fogo. O Senhor trovejou a sua voz; e havia
saraiva e brasas de fogo. Despediu as suas setas, e os
espalhou; multiplicou raios, e os perturbou.
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Enquanto outros videntes bíblicos viram o Trono
com o Senhor rodeado dos quatro querubins, David
descreve uma visão do Senhor montado num querubim,
vindo em seu socorro. É enternecedor, pois como
veremos mais à frente, o Trono móvel de Deus é
transportado pelos querubins, mas desta vez, o Senhor
como que para se ‘deslocar’ mais velozmente, monta um
querubim para vir em auxílio do seu servo! Maravilhoso
amor revelado a David!
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6
A VISÃO DE MICAÍAS
Micaías prosseguiu: Ouve, pois, a palavra do Senhor!
Vi o Senhor assentado no seu Trono, e todo o
exército celestial em pé junto a ele, à sua direita e à
sua esquerda.
E o Senhor perguntou: Quem induzirá Acabe a subir,
para que caia em Ramote-Gileade? E um respondia
de um modo, e outro de outro.
Então saiu um espírito, apresentou-se diante do
Senhor, e disse: Eu o induzirei. E o Senhor lhe
perguntou: De que modo?
Respondeu ele: Eu sairei, e serei um espírito
mentiroso na boca de todos os seus profetas. Ao que
disse o Senhor: Tu o induzirás, e prevalecerás; sai, e
faz assim. (I Reis 22:19-22)

Esta passagem repete-se em II Crónicas 18. Micaías
era um verdadeiro profeta do Senhor, que arriscava a
vida pela verdade. A sua visão não nos dá muitos
pormenores acerca de Deus ou do seu Trono, no entanto,
o importante desta visão é a visão em si mesma.
Micaías viu o Senhor! Mas, não viu apenas o
Senhor: viu-o sentado no seu Trono rodeado de seres
celestiais. Teve portanto uma visão do lugar celestial
onde habita Deus, chamado habitualmente de Céu.
Note-se, que ninguém discutiu com o profeta pelo
facto deste ter visto o Senhor, mas os seus problemas
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advieram de ter considerado os restantes profetas como
mentirosos. Se fosse hoje, muitos achariam que Micaías
era um profeta falso somente pelo facto de ter afirmado
ver o Senhor, uma vez que o consideram invisível! Não
era, porém, assim naquele tempo.
Havia visões verdadeiras e visões falsas, mas
ninguém questionava que Deus podia ser visto. Apesar
disso preferiam não vê-lo por medo de morrerem, pois
tinham consciência da grandeza e santidade do Senhor e
da pequenez e iniquidade humanas.
Este profeta é o autor do Livro de Miqueias. Este
nome, Micaías ou Miqueias, significa “Quem é como
YHWH16”! É semelhante a Miguel que significa “Quem é
como Deus (El)”. Na profecia de Miqueias encontramos
algumas passagens que nos mostram algo mais acerca do
conhecimento e revelação que o profeta tinha de Deus:
Ouvi, todos os povos; presta atenção, ó terra, e tudo o
que nela há; e seja testemunha contra vós o Senhor
Deus, o Senhor desde o seu santo templo. Porque eis
que o Senhor está a sair do seu lugar, e descerá, e
andará sobre as alturas da terra. Os montes debaixo
dele se derreterão, e os vales se fenderão, como a cera
diante do fogo, como as águas que se precipitam por
um declive. (Miqueias 1:2-4)

O Senhor é referido como habitando num Templo
celestial ‘acima’ da terra. Esse é o ‘seu lugar’ e para julgar
o homem, ‘desce’. Note-se a ideia semelhante a Moisés
que viu um Templo como modelo no monte e a David
que teve um visão de Deus descendo do seu lugar para
vir em seu socorro.
Uma profecia messiânica muito conhecida pertence
16

O Nome de Deus - Tetragrama Divino
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ao mesmo profeta:
Mas tu, Belém Efrata, posto que pequena para estar
entre os milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele
que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde
os tempos antigos, desde os dias da eternidade.
(Miqueias 5:2)

A cidade de Belém é estabelecida como o lugar do
nascimento do Messias. Isso viria a ter uma importância
muito grande para o rei esperado ser reconhecido, pois
sempre se levantaram falsos profetas e falsos messias.
Uma das razões de Cristo não ser aceite era por ser
conhecido como nazareno, pois todos esperavam alguém
nascido em Belém.
A expressão final do versículo é maravilhosa…
Aquele que reinaria em Israel, já tinha estado com Israel!
As suas saídas, ou seja, as suas vindas, já tinham
ocorrido desde a criação e desde a eternidade o Messias
já existia. O rei esperado seria o Filho de Deus que
habitava na eternidade com o Pai e que já viera ao seu
povo ao longo da história.
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7
A VISÃO DE ISAÍAS
No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor
assentado sobre um alto e sublime Trono, e as orlas
do seu manto enchiam o templo. Ao seu redor havia
serafins; cada um tinha seis asas; com duas cobriam o
rosto, e com duas cobriam os pés e com duas
voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo:
Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos; a terra
toda está cheia da sua glória. E as bases dos limiares
moveram-se à voz do que clamava, e a casa se enchia
de fumaça. Então disse eu: Ai de mim! pois estou
perdido; porque sou homem de lábios impu2 ros, e
habito no meio dum povo de impuros lábios; e os
meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos! Então
voou para mim um dos serafins, trazendo na mão
uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz; e
com a brasa tocou-me a boca, e disse: Eis que isto
tocou os teus lábios; e a tua iniqüidade foi tirada, e
perdoado o teu pecado. (Isaías 6:1-7)

Isaías teve uma visão do Senhor sentado num
grande Trono, rodeado por seres celestiais a que chama
de serafins. Refere também um altar do qual são retiradas
brasas. Estes serafins tinham seis asas, mas apenas
voavam com duas, cobrindo o rosto e os pés com as
restantes. É a única passagem bíblica que utiliza esta
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palavra para um ser celestial, como afirma Betty Bacon17:
« ~yIp'Ir>f pl. de p'r'f, s.m. A palavra, provavelmente,
está ligada a p:r'X, “arder, queimar”. Somente aqui
tem aplicação a um ser celestial. Nos outros
contextos, fala de “serpente” (cuja mordida arde? Cp.
Is 14.29;30.6; Nm 21.6,8 e Dt 8.15). A serpente, de Nm
21.8 (p'r'f), era idolatrada nos dias de Isaías, até que
Ezequias destruiu aquilo que 2 Rs 18.4 descreve como

נָחָ שׁ,

“serpente”. Embora existissem divindadesserpentes (por exemplo, no Egipto, onde se
chamavam sherref), parece imprescindível aqui
extrair do próprio contexto o sentido, que é da
santidade do Deus soberano e cujo servidor ardente
“queima” o pecado do profeta (vv. 6, 7). Compare,
também, os do tabernáculo, foram revelados em
visão (Êx 25:18 etc. com 25:40). E vale a pena lembrar
que a última coisa que Adão viu no paraíso, quando
de lá foi expulso, foi o querubim com espada
flamejante que lhe barrava o retorno, mas cuja
aparência não deixaria de figurar no relatório que o
homem transmitiu a seus descendentes (Gn 3:24).»

Também outro autor menos conhecido, Adolf Lods,
comentou:
Estavam persuadidos de que as caravanas, quando
atravessavam a Palestina e o Egipto, se expunham
aos ataques de tenebrosas serpentes aladas
chamadas serâphim (ardentes).18

17

BACON, Betty, Estudos na Bíblia Hebraica- Exercícios de Exegese, pág.
174

18

LODS, Adolph, “Israel- das origens até meados do séc. VIII a.c.”, pág. 312
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Isaías descreve o que viu. Outro profeta, tendo a
mesma visão, descrevê-la-ia de forma diferente. Não
creio que serafim fosse uma categoria de seres celestiais,
nem que fossem as serpentes aladas referidas em
Números 21:6, mas Isaías chamou-lhes ardentes, como
um adjetivo para os descrever e não como uma
designação. Além disso, o profeta afirma que não viu o
corpo destes seres, mas eles ocultavam-se debaixo das
asas. Mais à frente compará-los-emos com outros nas
restantes visões bíblicas.
As vestes do Senhor ocupavam o espaço à sua
volta. É muito interessante que o Senhor seja descrito
com vestes. Isaías não descreve a aparência, mas apenas
aquilo que lhe foi permitido ver: um Trono com Alguém
sentado vestido com vestes longas. Porém, foi o
suficiente para ficar aterrorizado, consciente de que não
era digno do que estava a ver.
Acerca das vestes, Betty Bacon comenta que em
algumas traduções se tem tentado evitar traduzir o texto
indicando Deus usando roupas:

O facto de Senhor ser descrito com vestes tem
realmente incomodado alguns, pois isto não está de
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acordo com as suas ideias acerca de Deus: alguém
distante, inacessível, invisível, que jamais será
conhecido! Muitos creem em Deus como uma luz sem
forma, que não pode ser localizada. Esse é o conceito que
têm de ele ser Espírito. Se assim fosse, seriamos também,
à sua imagem, luzes andantes sem forma.
As vestes não têm origem na mente humana. As
primeiras vestes de Adão e Eva foram-lhes dadas por
Deus (Génesis 3:21), pois estes não sabiam fabricá-las.
Tinham improvisado aventais de folhas, mostrando que
sentiam necessidade de se cobrir, no entanto foi o Senhor
que lhes fez as suas primeiras túnicas para cobrir todo o
corpo. As vestes cobrem a nossa intimidade dos olhares
externos e até mesmo o Senhor faz uso delas.
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8

A VISÃO DE EZEQUIEL
Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do
norte, uma grande nuvem, com um fogo que emitia
de contínuo labaredas, e um resplendor ao redor
dela; e do meio do fogo saía uma coisa como o brilho
de âmbar. E do meio dela saía a semelhança de
quatro seres viventes. E esta era a sua aparência:
tinham a semelhança de homem; cada um tinha
quatro rostos, como também cada um deles quatro
asas. E as suas pernas eram retas; e as plantas dos
seus pés como a planta do pé dum bezerro; e luziam
como o brilho de bronze polido. E tinham mãos de
homem debaixo das suas asas, aos quatro lados; e
todos quatro tinham seus rostos e suas asas assim:
Uniam-se as suas asas uma à outra; eles não se
viravam quando andavam; cada qual andava para
adiante de si; e a semelhança dos seus rostos era
como o rosto de homem; e à mão direita todos os
quatro tinham o rosto de leão, e à mão esquerda
todos os quatro tinham o rosto de boi; e também
tinham todos os quatro o rosto de águia; assim eram
os seus rostos. As suas asas estavam estendidas em
cima; cada qual tinha duas asas que tocavam às de
outro; e duas cobriam os corpos deles. E cada qual
andava para adiante de si; para onde o espírito havia
de ir, iam; não se viravam quando andavam. No meio
dos seres viventes havia uma coisa semelhante a
ardentes brasas de fogo, ou a tochas que se moviam
por entre os seres viventes; e o fogo resplandecia, e
do fogo saíam relâmpagos. E os seres viventes
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corriam, saindo e voltando à semelhança dum raio.
Ora, eu olhei para os seres viventes, e vi rodas sobre a
terra junto aos seres viventes, uma para cada um dos
seus quatro rostos. O aspeto das rodas, e a obra delas,
era como o brilho de crisólita; e as quatro tinham
uma mesma semelhança; e era o seu aspeto, e a sua
obra, como se estivera uma roda no meio de outra
roda. Andando elas, iam em qualquer das quatro
direções sem se virarem quando andavam. Estas
rodas eram altas e formidáveis; e as quatro tinham as
suas cambotas cheias de olhos ao redor. E quando
andavam os seres viventes, andavam as rodas ao lado
deles; e quando os seres viventes se elevavam da
terra, elevavam-se também as rodas. Para onde o
espírito queria ir, iam eles, mesmo para onde o
espírito tinha de ir; e as rodas se elevavam ao lado
deles; porque o espírito do ser vivente estava nas
rodas. Quando aqueles andavam, andavam estas; e
quando aqueles paravam, paravam estas; e quando
aqueles se elevavam da terra, elevavam-se também as
rodas ao lado deles; porque o espírito do ser vivente
estava nas rodas. E por cima das cabeças dos seres
viventes havia uma semelhança de firmamento,
como o brilho de cristal terrível, estendido por cima,
sobre a sua cabeça. E debaixo do firmamento
estavam as suas asas direitas, uma em direção à
outra; cada um tinha duas que lhe cobriam o corpo
dum lado, e cada um tinha outras duas que o
cobriam doutro lado. E quando eles andavam, eu
ouvia o ruído das suas asas, como o ruído de muitas
águas, como a voz do Omnipotente, o ruído de
tumulto como o ruído dum exército; e, parando eles,
abaixavam as suas asas. E ouvia-se uma voz por cima
do firmamento, que estava por cima das suas
cabeças; parando eles, abaixavam as suas asas. E
sobre o firmamento, que estava por cima das suas
cabeças, havia uma semelhança de Trono, como a
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aparência duma safira; e sobre a semelhança do
Trono havia como que a semelhança dum homem,
no alto, sobre ele. E vi como o brilho de âmbar,
como o aspeto do fogo pelo interior dele ao redor
desde a semelhança dos seus lombos, e daí para
cima; e, desde a semelhança dos seus lombos, e daí
para baixo, vi como a semelhança de fogo, e havia
um resplendor ao redor dele. Como o aspeto do arco
que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o
aspeto do resplendor em redor. Este era o aspeto da
semelhança da glória do Senhor; e, vendo isso, caí
com o rosto em terra, e ouvi uma voz de quem
falava.” (Ezequiel 1:1-8)

As visões de Ezequiel são excecionais, apesar de
nos descreverem mais os querubins, que acompanham o
Trono, que o próprio Senhor. O profeta é minucioso,
procurando transmitir muitos pormenores daquilo
observa. Ele descreve o que vê acerca do Senhor como “a
semelhança dum homem” sobre um Trono envolvido num
“brilho de âmbar, como o aspeto do fogo”, de modo que não
podia ver distintamente. Ezequiel somente nos diz que
aquele brilho semelhante ao fogo rodeava o Senhor
“desde a semelhança dos seus lombos, e daí para cima; e, desde
a semelhança dos seus lombos, e daí para baixo” e ainda que
“como o aspeto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva,
assim era o aspeto do resplendor em redor”. Mais uma vez
Deus ocultou-se, de modo que Ezequiel viu uma forma
de homem, mas não viu a sua face.
No seu capítulo 10, Ezequiel refere outra visão
semelhante à do capítulo 1. Apesar de serem textos
muito extensos, é importante disponibilizá-los aqui
devido à riqueza do seu conteúdo em relação ao nosso
tema:
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Depois olhei, e eis que no firmamento que estava
por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre
eles uma como pedra de safira, semelhante em
forma a um Trono. E falou ao homem vestido de
linho, dizendo: Vai por entre as rodas giradoras, até
debaixo do querubim, enche as tuas mãos de brasas
acesas dentre os querubins, e espalha-as sobre a
cidade. E ele entrou à minha vista. E os querubins
estavam de pé ao lado direito da casa, quando entrou
o homem; e uma nuvem encheu o átrio interior.
Então se levantou a glória do Senhor de sobre o
querubim, e passou para a entrada da casa; e encheuse a casa duma nuvem, e o átrio se encheu do
resplendor da glória do Senhor. E o ruído das asas
dos querubins se ouvia até o átrio exterior, como a
voz do Deus Todo-Poderoso, quando fala. Sucedeu
pois que, dando ele ordem ao homem vestido de
linho, dizendo: Toma fogo dentre as rodas, dentre os
querubins, entrou ele, e pôs-se junto a uma roda.
Então estendeu um querubim a sua mão de entre os
querubins para o fogo que estava entre os querubins;
e tomou dele e o pôs nas mãos do que estava vestido
de linho, o qual o tomou, e saiu. E apareceu nos
querubins uma semelhança de mão de homem
debaixo das suas asas. Então olhei, e eis quatro rodas
junto aos querubins, uma roda junto a um querubim,
e outra roda junto a outro querubim; e o aspeto das
rodas era como o brilho de pedra de crisólita. E,
quanto ao seu aspeto, as quatro tinham a mesma
semelhança, como se estivesse uma roda no meio
doutra roda. Andando elas, iam em qualquer das
quatro direções sem se virarem quando andavam,
mas para o lugar para onde olhava a cabeça, para
esse andavam; não se viravam quando andavam. E
todo o seu corpo, as suas costas, as suas mãos, as suas
asas, e as rodas que os quatro tinham, estavam cheias
de olhos em redor. E, quanto às rodas, elas foram
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chamadas rodas giradoras, ouvindo-o eu. E cada um
tinha quatro rostos: o primeiro rosto era rosto de
querubim, o segundo era rosto de homem, o terceiro
era rosto de leão, e o quarto era rosto de águia. E os
querubins se elevaram ao alto. Eles são os mesmos
seres viventes que vi junto ao rio Quebar. E quando
os querubins andavam, andavam as rodas ao lado
deles; e quando os querubins levantavam as suas
asas, para se elevarem da terra, também as rodas não
se separavam do lado deles. Quando aqueles
paravam, paravam estas; e quando aqueles se
elevavam, estas se elevavam com eles; pois o espírito
do ser vivente estava nelas. Então saiu a glória do
Senhor de sobre a entrada da casa, e parou sobre os
querubins. E os querubins alçaram as suas asas, e se
elevaram da terra à minha vista, quando saíram,
acompanhados pelas rodas ao lado deles; e pararam à
entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a
glória do Deus de Israel estava em cima sobre eles.
São estes os seres viventes que vi debaixo do Deus
de Israel, junto ao rio Quebar; e percebi que eram
querubins. Cada um tinha quatro rostos e cada um
quatro asas; e debaixo das suas asas havia a
semelhança de mãos de homem. E a semelhança dos
seus rostos era a dos rostos que eu tinha visto junto
ao rio Quebar; tinham a mesma aparência, eram eles
mesmos; cada um andava em linha reta para a frente.
(Ezequiel 10)

Esta passagem não nos diz muito mais que a
anterior. Ezequiel continua a descrever os querubins e
reconheceu serem os mesmos que vira antes “debaixo do
Deus de Israel” a quem tinha chamado antes de seres
viventes (heb. chayyoth). Na primeira visão não disse
claramente ter visto o Senhor, mas aqui declara-o sem
sombra de dúvidas.
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Desconheço o autor do desenho seguinte, mas
conseguiu ser bastante fiel à descrição da visão,
ajudando-nos a visualizar a cena.
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A VISÃO DE DANIEL
Eu continuei olhando, até que foram postos uns
Tronos, e um ancião de dias se assentou; o seu
vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua
cabeça como lã puríssima; o seu Trono era de
chamas de fogo, e as rodas dele eram fogo ardente.
Um rio de fogo manava e saía de diante dele;
milhares de milhares o serviam, e miríades de
miríades assistiam diante dele. Assentou-se para o
juízo, e os livros foram abertos.
Então estive olhando, por causa da voz das grandes
palavras que o chifre proferia; estive olhando até que
o animal foi morto, e o seu corpo destruído; pois ele
foi entregue para ser queimado pelo fogo.
Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio;
todavia foi-lhes concedida prolongação de vida por
um prazo e mais um tempo.
Eu estava olhando nas minhas visões noturnas, e eis
que vinha com as nuvens do céu um como filho de
homem; e dirigiu-se ao ancião de dias, e foi
apresentado diante dele. E foi-lhe dado domínio, e
glória, e um reino, para que todos os povos, nações e
línguas o servissem; o seu domínio é um domínio
eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não
será destruído. (Daniel 7:9- 14)

Daniel teve uma visão, descrita nesta passagem, em
que viu o Trono, e sobre este o Ancião de Dias, aquele
que é antes de tudo e depois de tudo, Deus Pai. Viu
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também o Filho do Homem. Se Daniel viu o Ancião de
Dias, significa que existe a possibilidade de ele ser visto e
para ser visto precisa ter uma forma.
No versículo 13 desta passagem, vemos que Daniel
faz uma distinção entre a aparência Daquele que se
assentava no Trono e a aparência do Filho, pois diz:
"...eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do
homem; e dirigiu-se ao Ancião de Dias...". Sabemos que Este
que exteriormente é como um homem, é o Messias
glorificado, logo há uma diferença clara entre um corpo
humano glorificado e Deus Pai.
Algo a notar, à semelhança das restantes visões, é
que o Ancião de Dias está envolvido em fogo. A
descrição resume-se a vestes e cabelos muito brancos. O
fogo ao seu redor não permite distinguir mais que isso.
Se Daniel tivesse visto a face ou algo mais, teria
certamente descrito, pois não há nada que mais pudesse
fascinar qualquer vidente humano.
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A VISÃO DE ESTEVÃO
Homens de dura cerviz, e incircuncisos de coração e
ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo; como o
fizeram os vossos pais, assim também vós. A qual
dos profetas não perseguiram vossos pais? Até
mataram os que dantes anunciaram a vinda do Justo,
do qual vós agora vos tornastes traidores e
homicidas, vós, que recebestes a lei por ordenação
dos anjos, e não a guardastes. Ouvindo eles isto,
enfureciam-se em seus corações, e rangiam os dentes
contra Estêvão. Mas ele, cheio do Espírito Santo,
fitando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e
Jesus em pé à direita de Deus, e disse: Eis que vejo
os céus abertos, e o Filho do homem em pé à direita
de Deus. Então eles gritaram com grande voz,
taparam os ouvidos, e arremeteram unânimes contra
ele e, lançando-o fora da cidade, o apedrejavam. E as
testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um
mancebo chamado Saulo. Apedrejavam, pois, a
Estêvão que orando, dizia: Senhor Jesus, recebe o
meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com
grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado.
Tendo dito isto, adormeceu. E Saulo consentia na sua
morte. (Atos 7:51-60)

Estevão viu o Filho do homem em pé à direita do
Pai. Se especificou que o Filho estava em pé é porque o
Pai estava provavelmente sentado no Trono. Ele
claramente reconheceu Cristo e viu a “glória de Deus”, ou
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seja, viu a luz envolvente do Pai.
Devido a esta visão Estevão encontrou a morte por
parte de religiosos enfurecidos. Qual o seu pecado? Disse
que viu Deus e elevava Cristo à sua direita. Talvez a
maior blasfémia tenha sido colocar Cristo à direita do
Pai, pois a “glória de Deus” já tinha sido vista por outros
profetas. De qualquer forma, Estevão terminou a sua
vida como muitos outros profetas, morrendo em nome
da verdade, que criam e viam.
Cristo, após a encarnação assumiu um corpo
humano. Mesmo depois de ressuscitar, continuou a ter
um corpo humano, ainda que glorificado. É um corpo
humano que o Filho de Deus possui neste momento,
enquanto intercede pelos homens. Estevão viu o
verdadeiro Cristo nos Céus? Porque não?! Haverá então
alguma razão para a visão de Deus Pai não ser
igualmente real e exata?! Biblicamente não!

A FACE DO PAI – A visibilidade de Deus

57

11
A VISÃO DE JOÃO
Imediatamente fui arrebatado em espírito, e eis que
um Trono estava posto no céu, e um assentado
sobre o Trono; e aquele que estava assentado era, na
aparência, semelhante a uma pedra de jaspe e
sárdio; e havia ao redor do Trono um arco-íris
semelhante, na aparência, à esmeralda. Havia
também ao redor do Trono vinte e quatro Tronos; e
sobre os Tronos vi assentados vinte e quatro anciãos,
vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças
coroas de ouro. E do Trono saíam relâmpagos, e
vozes, e trovões; e diante do Trono ardiam sete
lâmpadas de fogo, as quais são os sete espíritos de
Deus; também havia diante do Trono como que um
mar de vidro, semelhante ao cristal; e ao redor do
Trono, um ao meio de cada lado, quatro seres
viventes cheios de olhos por diante e por detrás; e o
primeiro ser era semelhante a um leão; o segundo
ser, semelhante a um touro; tinha o terceiro ser o
rosto como de homem; e o quarto ser era semelhante
a uma águia voando. Os quatro seres viventes
tinham, cada um, seis asas, e ao redor e por dentro
estavam cheios de olhos; e não têm descanso nem de
noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o
Todo-Poderoso, aquele que era, e que é, e que há de
vir. E, sempre que os seres viventes davam glória e
honra e ações de graças ao que estava assentado
sobre o Trono, ao que vive pelos séculos dos séculos,
os vinte e quatro anciãos prostravam-se diante do

58

A FACE DO PAI – A visibilidade de Deus

que estava assentado sobre o Trono, e adoravam ao
que vive pelos séculos dos séculos; e lançavam as
suas coroas diante do Trono, dizendo: Digno és,
Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória e a
honra e o poder; porque tu criaste todas as coisas, e
por tua vontade existiram e foram criadas.
(Apocalipse 4:2-11)

O apóstolo João teve, também, uma visão do Pai e
outra do Filho glorificado. Em Apocalipse 4:2-11,
descreve a sua visão do Trono do Pai. Comparada com a
de Daniel dá-nos menos informação acerca da aparência
de Deus, mas em contrapartida revela-nos a sua
tremenda glória e majestade, que nos faz temer e tremer.
Em Apocalipse 1:12-18, João vê Yeshua: “O
Primeiro, O Último, Aquele que vive para todo o sempre”.
Novamente no versículo 13, semelhantemente a Daniel,
João descreve: "...e no meio dos candeeiros, um semelhante a
filho de homem...", deixando estabelecido que havia uma
aparência distinta entre o Pai e o Filho.
A descrição do Trono é curiosa, pois aparentemente
João viu uma Luz tão ofuscante e maravilhosa que não
pôde distinguir forma alguma, por isso diz: "...Aquele
que estava assentado era, na aparência, semelhante a uma
pedra de jaspe e sárdio;... e do Trono saíam relâmpagos, e
vozes, e trovões...". Por alguma razão Deus oculta-se.
Penso que na agonia da sua morte, o nosso Cristo,
sofreu mais com essa separação que com a tremenda dor
física que padeceu.
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OUTRAS VISÕES
De longe o Senhor me apareceu, dizendo: Pois que
com amor eterno te amei, também com benignidade
te atraí. (Jeremias 31:3)
Vi o Senhor, que estava junto ao altar; e me disse:
Fere os capitéis, para que estremeçam os umbrais; e
faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles; e
eu matarei à espada até o último deles; nenhum deles
conseguirá fugir, nenhum deles escapará. (Amós 9:1)

No primeiro versículo, o profeta Jeremias afirma ter
visto o Senhor ao longe. No outro, o profeta Amós disse
também ter visto o Senhor junto ao altar. A informação é
escassa, por isso é difícil concluir se era o Pai ou o Filho.
Outra visão de Deus, mas com pouca descrição,
está referida no Livro de Job. Este livro tem sido muito
mal utilizado pelos crentes, usando Job como exemplo de
vida e como fonte de doutrina, quando o nosso exemplo
deve ser Cristo e a doutrina deve basear-se nas Escrituras
como um todo e não num livro específico.
Deixamos apenas dois versículos chave para
interpretar o livro:
Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o
buzita, da família de Rão; acendeu-se a sua ira contra
Job, porque este se justificava a si mesmo, e não a
Deus. Também contra os seus três amigos se acendeu
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a sua ira, porque não tinham achado o que
responder, e contudo tinham condenado a Job. (Job
32:2-3)

Depois de Job e seus três amigos falarem, surge
uma personagem quase sempre esquecida pelos
pregadores e escritores, Eliú, o jovem sábio.
Curiosamente, é nos versículos que o introduzem onde
encontramos o resumo e esclarecimento de toda a
conversa entre Job e seus amigos. Job justificou-se a si
mesmo e culpou a Deus, enquanto os seus amigos
condenaram a Job, sem terem conhecimento de uma
causa real para isso.
No fim, é o próprio Deus que aparece e confronta o
sofredor Job, expondo os erros dos três amigos, mas
nada criticando das palavras de Eliú. Deus aparece a Job
ocultando-se dentro de um redemoinho.
Depois disso o Senhor respondeu a Job dum
redemoinho, dizendo: Quem é este que escurece o
conselho com palavras sem conhecimento? Agora
cinge os teus lombos, como homem; porque te
perguntarei, e tu me responderás. (Job 38.1-3)

Depois das palavras do Senhor, Job mudou
completamente o seu discurso:
Então Job respondeu ao Senhor, e disse: Eis que sou
vil; que te responderia eu? Antes ponho a minha mão
sobre a boca. Uma vez tenho falado, e não replicarei;
ou ainda duas vezes, porém não prosseguirei. Então,
do meio do redemoinho, o Senhor respondeu a Job:
Cinge agora os teus lombos como homem; eu te
perguntarei a ti, e tu me responderás. (Job 40.3-7)
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Então respondeu Job ao Senhor: Bem sei eu que tudo
podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser
impedido. Quem é este que sem conhecimento
obscurece o conselho? por isso falei do que não
entendia; coisas que para mim eram demasiado
maravilhosas, e que eu não conhecia. Ouve, pois, e eu
falarei; eu te perguntarei, e tu me responderas. Com
os ouvidos eu ouvira falar de ti; mas agora te veem
os meus olhos. Pelo que me abomino, e me
arrependo no pó e na cinza. (Job 42.1-6)

Job viu Deus e falou com ele diretamente, não
numa visão, ainda que oculto num redemoinho. Tinha-se
justificado e considerado injusta a sua situação, acusando
Deus. Depois de ver, disse que era “vil” e deixou de
defender-se. Terminou reconhecendo que falara do que
não conhecia, mas que, depois de contemplar com os
seus olhos a Deus, se arrependia do seu erro. Antes
falava, mas depois de ver Deus, calou-se. Antes
justificava-se, mas depois de ver Deus, arrependeu-se.
Antes acusava Deus, mas depois de o ver e ouvir,
exaltou o Senhor.
As visões de Deus sempre causaram grande
impacto nos videntes. Como poderá alguém continuar o
mesmo depois de um encontro destes com Deus? Ainda
que não vendo plenamente, a visão de Deus faz o
homem ver-se a si mesmo e a mudança é inevitável.
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AS PEDRAS PRECIOSAS DAS VISÕES:
Nas visões é comum, à falta de palavras para
descrever, fazer comparações com pedras preciosas.
Âmbar:
De cor laranja-amarelo. Ezequiel 1:4,27; 8:2. Ezequiel vê o
Senhor envolvido em algo cor de âmbar, semelhante a
fogo.
O âmbar é uma resina fóssil sendo muito usado para
a manufatura de objetos ornamentais. Embora não
seja um mineral, às vezes é considerado e usado
como uma gema. Sabe-se que as árvores
(principalmente os pinheiros) cuja resina se
transformou em âmbar viveram há milhões de anos
em regiões de clima temperado. Nas zonas cujo clima
era tropical, o âmbar foi formado por plantas
leguminosas.19

Esmeralda:
De cor verde, gr. σμαράγδινος - smaragdinos- Total KJV
ocorrências: 1 - esmeralda, 1 - Apocalipse 4:3;21:19
Jaspe:

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%82mbar
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%82mbar_%28cor%29

19
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De diversas cores (arco-íris). O jaspe20 é uma pedra dura
opaca, da natureza da ágata, com veios ou manchas
coloridas. -ἴασπις iaspis - Total KJV ocorrências: jaspe, 4
– Apocalipse 4:3, 21:11, 18-19.
Sárdio:
De cor de carne. O sárdio21 é uma pedra preciosa, cor de
carne e sem brilho. - Σάρδινος –sardinos -Total KJV
ocorrências: 1 - sardio, 1- Apocalipse 4:3.
Safira:
De cor Azul. Heb.  ספּיר- sappîyr
- Total KJV
ocorrências: 11 - safira, 8
Êxodo 24:10; 28:18; 39:11, Job 28:16, Lamentações 4:7,
Ezequiel 1:26; 10:1; 28:13 - safiras, 3 - Job 28:6, Cantares
5:14, Isaías 54:11.
Quando os profetas dizem que algo é semelhante a
uma destas pedras, significa que vê algo da cor ou brilho
da pedra referida. Os homens procuram encontrar
naquilo que conhecem uma identificação de modo que os
destinatários possam imaginar a visão.

20
21

Dicionário Prático Ilustrado, pág. 673
Dicionário Prático Ilustrado, pág. 1078

A FACE DO PAI – A visibilidade de Deus

65

14
COMPARAÇÃO ENTRE VISÕES
A informação em cada visão difere, de acordo com
aquele que tem a visão e a descreve. Mesmo que todos
tenham visto a mesma coisa, a descrição vai depender de
fatores como a cultura, os interesses pessoais e a
capacidade de expressão. Cada um descreve o que vê
comparando-o a coisas naturais que conhece e cada um
realça pormenores que a outro não pareceram muito
importantes. Comparando as diversas visões de Deus e o
seu Trono poderemos encontrar semelhanças e ter uma
ideia mais completa de Deus e do seu Trono.
LEGENDA - Formatação para distinguir os temas:

Deus | Base do Trono | Arco –Íris | Fogo

Moisés e 70 anciãos - Êxodo 24
“...viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como
que uma calçada de pedra de safira, que parecia com o
próprio céu na sua pureza.”

Isaías - Isaías 6
“No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado
sobre um alto e sublime Trono, e as orlas do seu manto
enchiam o templo.”

Ezequiel - Ezequiel 1, 10
“No meio dos seres viventes havia uma coisa semelhante a

66

A FACE DO PAI – A visibilidade de Deus

ardentes brasas de fogo, ou a tochas que se moviam por entre
os seres viventes; e o fogo resplandecia, e do fogo saíam
relâmpagos...
E por cima das cabeças dos seres viventes havia uma
semelhança de firmamento, como o brilho de cristal terrível,
estendido por cima, sobre a sua cabeça...
E ouvia-se uma voz por cima do firmamento, que estava por
cima das suas cabeças; parando eles, abaixavam as suas asas...
E sobre o firmamento, que estava por cima das suas cabeças,
havia uma semelhança de Trono, como a aparência duma
safira; e sobre a semelhança do Trono havia como que a
semelhança dum homem, no alto, sobre ele. E vi como o
brilho de âmbar, como o aspecto do fogo pelo interior dele ao
redor desde a semelhança dos seus lombos, e daí para cima;
e, desde a semelhança dos seus lombos, e daí para baixo, vi
como a semelhança de fogo, e havia um resplendor ao redor
dele. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da
chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o
aspecto da semelhança da glória do Senhor; e, vendo isso, caí
com o rosto em terra...”

Daniel - Daniel 7
“... e um ancião de dias se assentou; o seu vestido era branco
como a neve, e o cabelo da sua cabeça como lã puríssima; o
seu Trono era de chamas de fogo, e as rodas dele eram fogo
ardente.
Um rio de fogo manava e saía de diante dele; milhares de
milhares o serviam, e miríades de miríades assistiam diante
dele.”

João - Apocalipse 4
“... um Trono estava posto no céu, e um assentado sobre o
Trono; e aquele que estava assentado era, na aparência,
semelhante a uma pedra de jaspe e sárdio; e havia ao redor
do Trono um arco-íris semelhante, na aparência, à esmeralda.
Havia também ao redor do Trono vinte e quatro Tronos; e
sobre os Tronos vi assentados vinte e quatro anciãos, vestidos
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de branco, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. E do
Trono saíam relâmpagos, e vozes, e trovões; e diante do Trono
ardiam sete lâmpadas de fogo, as quais são os sete espíritos de
Deus; também havia diante do Trono como que um mar de
vidro, semelhante ao cristal;...”

O mais importante das visões é o facto de Deus ser
visto. Cada um viu algo, mas nenhum viu a sua face. Em
Êxodo, diz “viram o Deus de Israel e debaixo dos seus pés...”.
Moisés e os setenta anciãos distinguiram apenas os pés.
Isaías viu também o Senhor no seu Trono vestido com
um manto, cujas orlas enchiam o templo. Ezequiel
observou “a semelhança dum homem” o qual descreve
“como o brilho de âmbar, como o aspeto do fogo pelo interior
dele ao redor desde a semelhança dos seus lombos, e daí para
cima; e, desde a semelhança dos seus lombos, e daí para baixo,
vi como uma semelhança de fogo, e havia um resplendor ao
redor dele”. Daniel parece ser o que teve a visão mais
nítida de Deus. Ele viu um ancião vestido de banco e de
cabelo branco. Porém não descreve a sua face. João disse
que “aquele que estava no Trono assentado era, na aparência,
semelhante a uma pedra de jaspe e sárdio”. O jaspe22 tem
manchas coloridas. O sárdio23 é cor de carne. O que João
viu um brilho colorido vindo do Trono, mas
simultaneamente havia uma cor que se distinguia no
meio das outras: a cor de carne. Porque seria? Será que
por entre o brilho colorido atrás do qual Deus se
ocultava, deixou perceber que o aspeto da sua forma tem
a cor da nossa carne? Sendo que, na verdade somos nós
que temos o aspeto (semelhança) dele. Pode parecer
especulação, mas depois de tudo o que estudamos até
22
23

Dicionário Prático Ilustrado, pág. 673
Dicionário Prático Ilustrado, pág. 1078
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agora, há fundamento.
Em todas as visões é visto um ser semelhante a um
homem. Se fosse apenas um antropomorfismo para Deus
se relacionar com o homem, não teria necessidade de se
ocultar, pois poderia tomar feições diferentes cada vez
que aparecesse. Mas, ele aparece como ele é. Contudo
não se mostra totalmente... Oculta a sua face com brilho,
fogo e resplendor. Porém, deixa-nos ver os seus pés, as
suas vestes e até o seu cabelo branco.
O Deus de Israel está sentado num Trono. Isaías
adjetiva-o de alto e sublime e Ezequiel diz ter “a aparência
de uma safira”. Daniel diz que “o seu Trono era de chamas de
fogo, e as rodas dele eram fogo ardente”. O Trono assenta
numa plataforma que Moisés viu como “uma calçada de
pedra de safira, que parecia o próprio céu”, Ezequiel descreve
como “uma semelhança de firmamento, como o brilho de
cristal terrível”. João também refere, por outras palavras,
que “havia diante do Trono como que um mar de vidro,
semelhante ao cristal”.
O rio de fogo que Daniel viu pode ser também a
mesma coisa, mas o profeta viu-a refletindo o fogo em
que o Trono estava envolvido, de modo que lhe parecia
de fogo. Podemos perceber que o Trono é sustentado por
uma superfície de cor azul cristalino. O mar de vidro é
essa plataforma. Não é um mar, mas uma base azul
brilhante. Em Ezequiel, os seres viventes transportam o
Trono sustentando essa plataforma, a que chamaremos
de base do Trono.
A presença de fogo é comum junto com o conjunto
que acompanha o Trono. Ezequiel refere que no meio
dos seres viventes, por baixo da base do Trono, “uma
coisa semelhante a ardentes brasas de fogo”. Este fogo sobe e
esconde Deus dos olhos humanos. Daniel vê também o
Trono envolvido em fogo, mas vê, além disso, umas
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rodas. Seriam as rodas que Ezequiel viu? Daniel não as
descreve porque estavam envolvidas em fogo como o
Trono.
Por algum motivo, Deus, mostrou os seus cabelos a
Daniel, significando que lhe estava a dar conhecimento
de algo intimo que não mostrara a mais ninguém, mas
não mostrou as rodas que acompanham o Trono. A
Ezequiel ocultou o seu aspeto, mas mostrou mais acerca
dos seres viventes e das rodas.
O arco-íris é outro elemento que acompanha o
Trono de Deus. Ezequiel não lhe chama arco-íris, mas
diz que “como o aspeto do arco que aparece na nuvem no dia
da chuva, assim era o aspeto do resplendor em redor”. João,
porém diz claramente que “havia ao redor do trono um
arco-íris semelhante, na aparência, à esmeralda”. A
esmeralda24 é uma pedra preciosa de cor verde. Como
vimos, João vê o Senhor brilhando como o sárdio, isto é
diversas cores, mas à volta dessas cores vê um verdeesmeralda contornando o Trono.
Surge por vezes, mais um elemento: vozes,
relâmpagos e trovões. Ezequiel diz que do fogo saiam
relâmpagos. João diz que “do trono saíam relâmpagos, e
vozes, e trovões”. Eis alguns exemplos de passagens onde
o trovão aparece em ligação a Deus, especialmente à sua
voz: Êxodo 19:16; 20:18; I Samuel 2:10; 7:10; II Samuel
22:14; Job 26:14; 37:4-5; 40:9; Salmos 18:13; 29:13; 77:18;
104:7.

24

Dicionário Prático Ilustrado, pág. 450
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15
OS SERES VIVENTES
Vejamos a descrição dos seres que acompanham o
Trono nas passagens citadas no capítulo anterior:

Êxodo 24: Não são referidos.
Isaías 6
“Ao seu redor havia serafins; cada um tinha seis asas; com
duas cobriam o rosto, e com duas cobriam os pés e com duas
voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo,
santo, santo é o Senhor dos exércitos; a terra toda está cheia da
sua glória.
Voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa
viva, que tirara do altar com uma tenaz.”

Daniel 7: Não são referidos.

Ezequiel 1, 10 :
“E do meio dela saía a semelhança de quatro seres viventes. E
esta era a sua aparência: tinham a semelhança de homem;
cada um tinha quatro rostos, como também cada um deles
quatro asas. E as suas pernas eram retas; e as plantas dos
seus pés como a planta do pé dum bezerro; e luziam como o
brilho de bronze polido. E tinham mãos de homem debaixo
das suas asas, aos quatro lados; e todos quatro tinham seus
rostos e suas asas assim: Uniam-se as suas asas uma à outra;
eles não se viravam quando andavam; cada qual andava para
adiante de si; e a semelhança dos seus rostos era como o rosto
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de homem; e à mão direita todos os quatro tinham o rosto de
leão, e à mão esquerda todos os quatro tinham o rosto de
boi; e também tinham todos os quatro o rosto de águia;
assim eram os seus rostos. As suas asas estavam estendidas
em cima; cada qual tinha duas asas que tocavam às de outro;
e duas cobriam os corpos deles. E cada qual andava para
adiante de si; para onde o espírito havia de ir, iam; não se
viravam quando andavam. No meio dos seres viventes havia
uma coisa semelhante a ardentes brasas de fogo, ou a tochas
que se moviam por entre os seres viventes; e o fogo
resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. E os seres
viventes corriam, saindo e voltando à semelhança dum raio.
Ora, eu olhei para os seres viventes, e vi rodas sobre a terra
junto aos seres viventes, uma para cada um dos seus quatro
rostos. O aspeto das rodas, e a obra delas, era como o brilho
de crisólita; e as quatro tinham uma mesma semelhança; e era
o seu aspeto, e a sua obra, como se estivera uma roda no meio
de outra roda. Andando elas, iam em qualquer das quatro
direções sem se virarem quando andavam. Estas rodas eram
altas e formidáveis; e as quatro tinham as suas cambotas
cheias de olhos ao redor. ...porque o espírito do ser vivente
estava nas rodas...
E debaixo do firmamento estavam as suas asas direitas, uma
em direção à outra; cada um tinha duas que lhe cobriam o
corpo dum lado, e cada um tinha outras duas que o cobriam
doutro lado. E quando eles andavam, eu ouvia o ruído das
suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do
Omnipotente, o ruído de tumulto como o ruído dum exército;
e, parando eles, abaixavam as suas asas...”
“E cada um tinha quatro rostos: o primeiro rosto era rosto de
querubim, o segundo era rosto de homem, o terceiro era rosto
de leão, e o quarto era rosto de águia. E os querubins se
elevaram ao alto. Eles são os mesmos seres viventes que vi
junto ao rio Quebar...
Então saiu a glória do Senhor de sobre a entrada da casa, e
parou sobre os querubins. E os querubins alçaram as suas
asas, e se elevaram da terra à minha vista, quando saíram,
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acompanhados pelas rodas ao lado deles; e pararam à entrada
da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de
Israel estava em cima sobre eles. São estes os seres viventes
que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar; e
percebi que eram querubins. Cada um tinha quatro rostos e
cada um quatro asas; e debaixo das suas asas havia a
semelhança de mãos de homem. E a semelhança dos seus
rostos era a dos rostos que eu tinha visto junto ao rio Quebar;
tinham a mesma aparência, eram eles mesmos; cada um
andava em linha reta para a frente...”

Apocalipse 4 :
...e ao redor do Trono, um ao meio de cada lado, quatro seres
viventes cheios de olhos por diante e por detrás; e o primeiro
ser era semelhante a um leão; o segundo ser, semelhante a um
touro; tinha o terceiro ser o rosto como de homem; e o quarto
ser era semelhante a uma águia voando. Os quatro seres
viventes tinham, cada um, seis asas, e ao redor e por dentro
estavam cheios de olhos; e não têm descanso nem de noite,
dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor.

Querubim é o plural masculino de um grupo de seres
celestiais. No hebraico é ~ybiWrK] [kerubhim], plural de

cherub, bWrK [kerubh].25
Moisés não descreve querubins na aparição do
monte Sinai, no entanto Deus mostrou um modelo para
que Moisés copiasse o Tabernáculo:
E me farão um santuário, para que eu habite no meio
deles. Conforme a tudo o que eu te mostrar para
modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os
seus móveis, assim mesmo o fareis. Também farão
25 THE AGES DIGITAL LIBRARY – REFERENCE – INTERNATIONAL STANDARD
BIBLE ENCYCLOPEDIA VOL. 2 - B-CYRUS
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uma arca de madeira de acácia; o seu comprimento
será de dois côvados e meio, e a sua largura de um
côvado e meio, e de um côvado e meio a sua altura. E
cobri-la-ás de ouro puro, por dentro e por fora a
cobrirás; e farás sobre ela uma moldura de ouro ao
redor; e fundirás para ela quatro argolas de ouro,
que porás nos quatro cantos dela; duas argolas de
um lado e duas do outro. Também farás varais de
madeira de acácia, que cobrirás de ouro. Meterás os
varais nas argolas, aos lados da arca, para se levar
por eles a arca. Os varais permanecerão nas argolas
da arca; não serão tirados dela. E porás na arca o
testemunho, que eu te darei.
Igualmente farás um propiciatório, de ouro puro; o
seu comprimento será de dois côvados e meio, e a
sua largura de um côvado e meio. Farás também
dois querubins de ouro; de ouro batido os farás, nas
duas extremidades do propiciatório.
Farás um querubim numa extremidade e o outro
querubim na outra extremidade; de uma só peça com
o propiciatório fareis os querubins nas duas
extremidades dele. Os querubins estenderão as suas
asas por cima do propiciatório, cobrindo-o com as
asas, tendo as faces voltadas um para o outro; as
faces dos querubins estarão voltadas para o
propiciatório. E porás o propiciatório em cima da
arca; e dentro da arca porás o testemunho que eu te
darei. E ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do
meio dos dois querubins que estão sobre a arca do
testemunho, falarei contigo a respeito de tudo o que
eu te ordenar no tocante aos filhos de Israel...
Atenta, pois, que os faças conforme o seu modelo,
que te foi mostrado no monte. (Êxodo 25:8-22,40)
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Creio que o modelo era o Verdadeiro Tabernáculo26
referido em Hebreus 8:2,5; 9:11. Outras referências ao
tema são: Atos 7:44; Apocalipse 7:15;15:5. Segundo estas
passagens Moisés parece ter visto o Santuário Celestial
onde Deus habita e especificamente o seu Trono, à
semelhança do qual seria construído o Propiciatório27. A
expressão inglesa é mais clara, pois é chamado de
“Mercy Seat” ou “Assento da Misericórdia”, em
Hebraico é kapporeth, no Grego é hilasterion e na Vulgata
Latina foi chamado de propitiatorium de onde vem o
termo em português. Ali Deus descia e falava a Moisés.
Se Moisés viu o Trono de Deus, então viu os
querubins e à sua semelhança mandou construir os
querubins do propiciatório. No entanto, os elementos do
Tabernáculo eram “figura e sombra das coisas
celestiais”(Hebreus 8:5) e não uma imagem exata, logo
não usamos para comparação com as outras passagens, a
descrição dos querubins do propiciatório. Fica somente a
informação da sua presença.
Comparando as restantes visões, Isaías chama os
seres que vê junto ao Trono de serafins, ou ”ardentes”,
pois movem-se entre brasas de fogo. A descrição destes é
quase idêntica às seguintes. Ezequiel na primeira visão
chama-os apenas de seres viventes, mas na visão do
capítulo dez, diz claramente que os seres viventes
anteriores eram querubins. João chama-os de seres
viventes, mas a descrição corresponde á de Ezequiel.
Em nenhuma visão é vista a plenitude do que é
mostrado. A revelação é sempre em parte. Por vezes o
observador não descreve tudo, mas apenas aquilo que
lhe chama mais a atenção ou que acha mais invulgar. Só
Aprofundo este tema num estudo específico acerca do
Tabernáculo Celestial
27 http://www.christiananswers.net/dictionary/mercy-seat.html
26
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observando tudo podemos aumentar a informação
acerca de cada tema.
Quanto às asas dos seres viventes, Isaías viu seis
asas. Duas ocultavam o rosto, duas ocultavam os pés e
com duas voavam. Ezequiel viu quatro asas, duas
estavam estendidas e duas cobriam todo o corpo. João vê
os seres viventes com seis asas. Aparentemente o
profeta Ezequiel não teve a perceção de um par de asas.
Talvez porque estivessem escondidas debaixo das asas
que cobriam todo o corpo. Duas asas sobrepostas dando
a ideia de continuidade, fariam um par passar
desapercebido. Somente se notaria que todo o corpo
estava coberto. Note-se que cada observador descreve
apenas o que vê, ou o que pensa ver. Assim como o
Senhor oculta partes do seu corpo, também os seres
viventes ocultam por vezes partes de si mesmos.
Isaías não viu os rostos daqueles que chamou
“ardentes”. Estavam escondidos por detrás das asas.
Ezequiel foi o que viu mais acerca deste aspeto. Cada um
tinha quatro rostos diferentes: boi, homem, leão e águia.
Na segunda vez, observou melhor e, aqueles que
identificou como os mesmos tinham rosto de querubim,
homem, leão e águia. Mudou um dos rostos de boi para
querubim. Não sabemos porque fez esta alteração, pois
João vê também quatro rostos semelhantes: touro,
homem, leão e águia. Este, no entanto não refere a
existência de quatro rostos para cada um. Certamente
porque apenas lhe foram mostrados de frente e com um
rosto diferente de cada um virado para ele.
Isaías diz que cobriam os pés com duas asas, mas
Ezequiel afirma “as suas pernas eram retas; e as plantas dos
seus pés como a planta do pé de um bezerro”. Talvez aqui
esteja a razão pela qual mudou o nome de um dos rostos
de boi para querubim. Uma vez que tinha mais que um
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aspeto semelhante ao boi, poderá ter achado que este era
o rosto principal do ser vivente, devendo chamar-lhe
características de querubim e não de boi.
A imagem seguinte é a mais ilustrativa que
encontrei. Note-se o pormenor dos pés de boi, o corpo
semelhante a homem e as quatro cabeças, envolvidas
pelas asas, seis no total, mas nem sempre todas visíveis:
Imagem 2 28

28http://th09.deviantart.net/fs70/PRE/f/2010/123/a/9/Cherubim

_by_stephenc123.jpg
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O profeta Isaías não afirma inicialmente que os
serafins tivessem mãos, mas depois diz: “trazendo na mão
uma brasa” (Is 6:6). Assim sabemos que tinham mãos e
consequentemente braços. Também Ezequiel viu “mãos
de homem debaixo das suas asas”. João no capítulo quarto
de Apocalipse não descreve mãos, mas em 5:8, diz que
“os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos
prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma
harpa e taças de ouro”. Se tinham harpas e taças, tinham
também mãos para as segurarem.
João faz também a sua descrição:
Nisto vi, entre o trono e os quatro seres viventes, no
meio dos anciãos, um Cordeiro em pé, como havendo
sido morto, e tinha sete chifres e sete olhos, que são
os sete espíritos de Deus, enviados por toda a terra. E
veio e tomou o livro da destra do que estava
assentado sobre o trono. Logo que tomou o livro, os
quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos
prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um
deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso,
que são as orações dos santos. E cantavam um cântico
novo, dizendo: Digno és de tomar o livro, e de abrir
os seus selos; porque foste morto, e com o teu sangue
compraste para Deus homens de toda tribo, e língua,
e povo e nação; e para o nosso Deus os fizeste reino, e
sacerdotes; e eles reinarão sobre a terra. E olhei, e vi a
voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres
viventes e dos anciãos; e o número deles era miríades
de miríades; e o número deles era miríades de
miríades e milhares de milhares, que com grande voz
diziam: Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber
o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e
glória, e louvor. Ouvi também a toda criatura que
está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e no mar, e
a todas as coisas que neles há, dizerem: Ao que está
assentado sobre o trono, e ao Cordeiro, seja o louvor,
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e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos
séculos: e os quatro seres viventes diziam: Amém. E
os anciãos prostraram-se e adoraram. (Apocalipse 5: 6
-14)

Têm uma imagem geral semelhante a um homem
(Ezequiel 1:1), mas diferem nas características que acima
foram comentadas. Eles proclamam constantemente a
santidade do Senhor e a grandeza do seu poder,
adorando-o continuamente. Também exaltam e adoram
o Cordeiro, ou Filho, de Deus:
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16
O TRONO MÓVEL
O Trono de Deus é usado por ele, não só para estar
sentado no lugar Santíssimo Celestial, mas também para
se deslocar. O Trono assenta numa base ou firmamento,
tendo rodas por baixo e algo semelhante a fogo. O
conjunto é carregado pelos seres viventes. Este é o
“Carro de Deus”.
No hebraico as palavras para carro são: bK;rm,
[merkabh], hb;K;rm, [merkabhah], bk,r< [rekhebh]29.
Generalizou-se a transliteração Merkaba para se fazer
referência ao Carro de Deus. É difícil encaixar isto na
Teologia humana, fora de um mero antropomorfismo, ou
seja, apenas uma forma de comunicar algo e não uma
realidade espiritual... Muitas surpresas terão os
pensadores humanos que não aceitam a Escritura como a
expressão real da revelação divina!
Os seres viventes, chamados de serafins por Isaías e
de querubins por Ezequiel acompanham o Trono do
Deus de Israel e são os transportadores do Trono quando
este se desloca. Ocasionalmente, os querubins tornam-se,
eles mesmos, em Merkaba de Deus, chegando a
transportar diretamente Deus, como descrevem as
passagens seguintes:
29
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Montou num querubim, e voou; sim, voou sobre as
asas do vento. (Salmo 18.10) e (II Samuel 22:11)
E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim
sobre o qual estava, e passou para a entrada da casa;
e clamou ao homem vestido de linho, que trazia o
tinteiro de escrivão à sua cintura. (Ezequiel 9:3)

Outras passagens falam apenas de um Trono, onde
Deus se senta e oculta:
O Senhor está no seu santo templo, o Trono do
Senhor está nos céus; os seus olhos contemplam, as
suas pálpebras provam os filhos dos homens. (Salmo
11:4)
Um Trono glorioso, posto bem alto desde o princípio,
é o lugar do nosso santuário. (Jeremias 17:12)
Encobre a face do seu Trono, e sobre ele estende a
sua nuvem. (Job 26:9)

O Lugar Santíssimo do Tabernáculo Celestial tem
no seu coração este Trono. O Tabernáculo de Moisés,
feito à imagem do celestial, tinha a tampa da Arca da
Aliança como a representação deste Trono. Era o
Propiciatório, o Acento de Misericórdia onde Deus se
sentava para falar a Moisés (Êxodo 25:22).
Os templos terrenos foram sempre figura do
celestial. Este lugar, a que chamamos Céu, é a habitação
de Deus, onde Cristo está fisicamente à sua direita. A
ideia que temos do Céu é um lugar exclusivamente
espiritual, no entanto Cristo é homem, com corpo
material, ainda que de uma matéria que desconhecemos.
Este Céu é provavelmente uma dimensão ‘paralela’

A FACE DO PAI – A visibilidade de Deus

83

à nossa dimensão. Erradamente muitos imaginaram a
criação como um ‘aquário’ e Deus fora dele observando.
Ele veria o tempo, o seu princípio e o seu fim… Estes
pensamentos da teologia evoluíram com a ciência, em
que a teoria da relatividade previa o tempo como algo
em que nos poderíamos mover teoricamente. Mas, com
os avanços da quântica, a perspetiva científica e também
teológica faz-nos vislumbrar um mundo espiritual
coexistente, que caminha ao nosso lado na história.
Céu e terra unem-se para caminhar juntos e
entrelaçam a sua história. Deus intervém na terra e o
homem intervém no Céu! O Céu torna-se o lugar que
Deus criou para se comunicar com a criação, mas mais
que isso, para viver a história da criação. O tempo, em
vez de algo limitado, passou a ser uma forma de
eternidade.
Os homens contam o tempo por dias solares, mas
no tempo eterno, o tempo é contado por épocas eternas.
Deus já planeou a nova terra e o novo céu. Estes serão
misturados, pois ele estará na terra que aguardamos. Os
dias não serão contados com o movimento da luz solar,
mas a Luz será o próprio Deus e novas épocas eternas
serão criadas para medir o tempo eterno.
O Trono é móvel e mover-se-á para esta terra
renovada, restaurada, rededicada a Ele. O Trono móvel
será trono ainda, mas visto, acessível, revelado. O Deus
invisível será visível, visto, acessível, revelado. Como Ele
é o veremos, sem sombras, sem figuras, sem
antropomorfismos, sem ocultar nada.
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17
A GLÓRIA, A KAVOD DIVINA
No Trono, está o próprio Deus. Deus criador, Deus
mistério, Deus eterno! Aquele a quem cantam sem
cessar: santo, santo, santo, que era, que é, que há-de ser!
Dele discorrem os filósofos, os cientistas, os ateus e os
crentes. Deus que se oculta e simultaneamente se revela;
Deus que criou tudo e julgará tudo; Deus que planeia,
mas não controla; Deus que é justiça e amor; Deus que é
Pai e Juiz; Deus que estabelece tempos e leis, que ele
mesmo respeita; Deus que é Espírito, Deus com forma e
aparência, à qual fomos feitos semelhantes.
Quando Moisés pediu para ver a “Sua Glória”, Ele
pediu na realidade para ver a forma de Deus:
Moisés disse ainda: Rogo-te que me mostres a tua
glória [כּבוֹד,
ָ kavod]. Respondeu-lhe o Senhor: Eu farei
passar toda a minha bondade [ל־טוּבי
ִ
]כּ
ָ diante de ti, e
te proclamarei o meu nome YHWH; e terei
misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me
compadecerei de quem me compadecer. E disse mais:
Não poderás ver a minha face, porquanto homem
nenhum pode ver a minha face e viver. (Êxodo 33:1820)

Nas línguas originais bíblicas30, "glória" é kabod
(hebraico) e Dóxa (grego). Estas palavras assumem
30

Easton's Bible Dictionary, "glory"

86

A FACE DO PAI – A visibilidade de Deus

diversos significados em função do seu contexto31. Kavod
é um substantivo que significa “pesado” num sentido
literal e “importância, honra, respeito” num sentido amplo.
Pode ser a sua presença no Trono ou a sua presença
(glória espiritual) sobre a terra.
A glória de Deus é a sua presença. Ela atinge o seu
auge quando está visível na sua forma ou aparência. Em
Ezequiel 9:7, a Glória (kavod) desce do Querubim, ou seja,
Deus mesmo na sua forma desce do Querubim.
Nas Escrituras, ninguém viu tanto da aparência de
Deus como Moisés, mas este não viu a sua Face. Ele
queria ver tudo, queria ver a kavod divina completa.
Deus tinha dito que ele o vira claramente e não por
figuras (Números 12:8a), mas não poderia viver se visse
a sua face. Por isso passou apenas um aspeto da sua
Glória e ele viu Deus por trás. Moisés foi o único que viu
Deus sem ser ocultado por luz ou trevas. Todavia, foi
necessário que fosse de costas, para lhe poupar a vida.
Vejamos o que diz um dicionário teológico sobre a
kavod:
Em contraste com a transitoriedade da glória humana
e terrena encontra-se a beleza imutável do Deus
manifesto (Sl 145:5). Nesse sentido o substantivo
Kabod assume o seu sentido mais incomum e
característico. Em 45 ocorrências essa forma da raiz
diz respeito a uma manifestação visível de Deus, e,
sempre que se menciona "a glória de Deus", deve-se
levar em conta esse uso. A força desse significado é
tão grande que transforma o sentido de dóxa, que nos
clássicos gregos tinha a idéia de opinião de homens,
em algo absolutamente objectivo na LXX e no NT.

31

Nave's Topical Index, Topic: "glory"
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A maior parte das ocorrências em que a glória de
Deus é uma manifestação visível está relacionada com
o tabernáculo (Ex 16.10; 40.34; etc.) e ao templo, na
visão ezequieliana do exílio e da restauração (Ez 9:3,
etc). Essas manifestações estão directamente
relacionadas com a auto-revelação de Deus e o seu
desejo de habitar entre os homens. Nessa condição
elas são geralmente associadas à sua santidade. Deus
almeja habitar com os homens, deseja que sua
realidade e seu esplendor sejam conhecidos dos
homens. Mas isso só é possivel quando eles levam em
conta o impacto da santidade divina e começam, pela
fé e pela obediência, a deixar que esse caráter se
manifeste em suas vidas (Nm 14.10; Is 6:3; Ed 10;11).32

Em Tito 2:13, é referido o aparecimento da glória
de Deus. O ‘aparecimento da sua glória’ é a revelação
aberta e plena da sua kavod, a sua forma e face. A glória
de Deus é manifestada muitas vezes através de teofanias
ao longo da Bíblia e os santos aguardam a revelação final
e total, quando ele não mais ocultará a face aos seus
filhos.
No Antigo Testamento33, a palavra hebraica mais
utilizada para aparição é ra'ah ()ראה. A visibilidade de
Deus está ligada à sua natureza e aos seus propósitos
para com Israel. Deus recompensa aqueles que lhe são
obedientes e alguns destes veem a sua presença. Uma
das características de Deus no Antigo Testamento é que
ele é "aquele que aparece" (Êxodo 6:3). A história de Israel
está repleta de aparições divinas.
Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, pág.
697, 698
33 Baker's Evangelical Dict
ionary of Biblical Theology, Topic: "Appear, Appearance"
32
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Nesta perspetiva, aos lermos outras passagens
podemos ver mais do que até aqui. Quando pensamos na
glória ligada ao um corpo espiritual com forma e lemos
as passagens acerca do Filho de Deus, percebemos uma
nova ligação.
Cristo despojou-se da sua glória ao fazer-se
semelhante aos homens. Paulo afirma que "sendo em
forma de Deus… aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de
servo…" (Filipenses 2:6-11). Cristo deixou o corpo
espiritual anterior para se fazer homem. Ele tinha a
“forma de Deus” e tomou a “forma de homem”.
Percebemos assim que a imagem e semelhança humana
são ainda diferentes da glória divina, não apenas no seu
estado decaído após o pecado.
Está escrito: “E o Verbo se fez carne, e habitou entre
nós, cheio de graça e de verdade; e vimos a sua glória, como a
glória do unigénito do Pai.” (João 1:14). Apesar de em tudo
ter vivido como homem, não deixou de refletir a glória
do Pai. O Filho de Deus é chamado de "resplendor da
glória do Pai".
Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de
muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falounos nestes últimos dias pelo Filho. A quem constituiu
herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. O
qual, sendo o resplendor da sua glória, e a expressa
imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas,
pela palavra do seu poder, havendo feito por si
mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se
à destra da majestade nas alturas. (Hebreus 1:1-3)

Após a sua morte e ressurreição subiu ao Pai para
ser glorificado (João 7:39; 20:17; I Timóteo 3:16) com a
glória que tinha antes, mas não deixando de ser homem.
É um grande mistério! Tão grande mistério é também

A FACE DO PAI – A visibilidade de Deus

89

que “assim como trouxemos a imagem do terreno,
traremos também a imagem do celestial” (I Coríntios
15:49).
O culminar da história do homem será a
restauração da comunhão plena com Deus. Podemos
dizer que a revelação da kavod de Deus será o auge de
todas as coisas. No final do Livro de Apocalipse tudo se
resume a: “e verão a sua face; e nas suas frontes estará o seu
nome.” (Apocalipse 22:4).
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18
BUSCAR A SUA FACE
Existem diversas passagens
referem a busca da Face de Deus:

bíblicas

que

Irei, e voltarei para o meu lugar, até que se
reconheçam culpados e busquem a minha face;
estando eles aflitos, ansiosamente me buscarão.
(Oseias 5:15)
Buscai ao Senhor e a sua força; buscai a sua face
continuamente. (II Crónicas 16:11) (Salmo 105:4)
Quando disseste: Buscai o meu rosto; o meu coração
te disse a ti: O teu rosto, Senhor, buscarei. (Salmo
27:8)
Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei: que possa
morar na casa do Senhor todos os dias da minha
vida, para contemplar a formosura do Senhor, e
inquirir no seu templo. (Salmo 27:4)
A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo;
quando entrarei e verei a face de Deus? (Salmo 42:2)

Buscar a Face do Senhor está ligado a buscar a sua
presença. Mas é mais do que isso... A sua presença pode
estar junto de nós, mas a sua face estar oculta. Buscar a
sua face é ansiar pelo dia em que o veremos face a face e em
que o conheceremos como somos conhecidos. Será que

92

A FACE DO PAI – A visibilidade de Deus

anelamos por vê-lo, ou apenas pela bênção da sua mão?
Está escrito que “as coisas que os olhos não viram,
nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem,
são as que Deus preparou para os que o amam” (I Coríntios
2:9). Para os que o amam, está também reservado o
verem a sua face!
O autor de Hebreus afirma “segui a paz com todos, e
a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor”
(Hebreus 12:14). A santificação é determinante para
podermos ver o Senhor. Embora tenhamos sido feitos
santos e perfeitos em nosso espírito pelo sangue do
Messias (Efésios 4:12; Filipenses 3:15), há uma
necessidade de continuarmos o processo de santificação
até ao dia de Cristo, como está escrito: “pois com uma só
oferta tem aperfeiçoado para sempre os que estão sendo
santificados” (Hebreus 10:14).
Buscar a sua face não é apenas um conceito teórico.
Sê-lo-á apenas se eu não crer que o posso ver. Mas, quem
crê, como poderá então buscar a sua face, de forma
prática? Uma coisa será sempre necessária: a
disponibilidade para dedicar tempo para estar na sua
presença em oração, adoração, meditação e jejum. Quem
não tem tempo para orar e adorar, então também não
tem tempo para ser cristão. Ser filho de Deus irá sempre
implicar tempo para estar com o Pai.
Daniel afirma: “dirigi o meu rosto ao Senhor Deus,
para o buscar com oração e súplicas, com jejum, e saco e
cinza.” (Daniel 9:3). Note-se a expressão inicial “dirigi o
meu rosto para o Senhor”. Ele fala como se estivesse virado
para o Senhor fisicamente. Provavelmente estaria virado
para Jerusalém, o lugar onde Deus prometera fazer
permanecer a sua presença (II Crónicas 6:36-39).
David buscou a Deus de forma semelhante, como
está escrito: “buscou a Deus pela criança, e observou
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rigoroso jejum e, recolhendo-se, passava a noite toda
prostrado sobre a terra.” (II Samuel 12:16). Outro
exemplo é o rei Jeosafá que, numa situação muito difícil,
“pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá.”
(II Crónicas 20:3). Assim, jejum, oração, recolhimento,
quebrantamento, são práticas de buscar a sua face.
As ações específicas referidas acima, só serão
aceites por Deus em determinada situação. David
entendeu isso, quando tentou transportar a Arca da
Aliança da forma como achou melhor e não segundo o
mandamento, dizendo mais tarde acerca disso: “o Senhor
fez uma brecha em nós, porque não o buscamos segundo a
ordenança”(II
Crónicas
15:13).
Oração,
sem
arrependimento e sujeição aos mandamentos, é para
Deus algo abominável (Provérbios 28:9). É, portanto,
importante buscarmos o Senhor numa vida de
obediência, separados da concupiscência deste mundo.
As passagens seguintes associam o buscar a Deus neste
contexto:
Assim comeram a páscoa os filhos de Israel que
tinham voltado do cativeiro, com todos os que,
unindo-se a eles, se apartaram da imundícia das
nações da terra para buscarem o Senhor, Deus de
Israel; (Esdras 6:21)
... e mandou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de
seus pais, e que observasse a lei e o mandamento.(II
Crónicas 14:4)

No sacerdócio levítico, o grau de exigência para
com os levitas era crescente à medida que aumentava a
proximidade do Lugar Santíssimo. Por exemplo, ao
Sumo-sacerdote era exigido mais que a qualquer outro
sacerdote (Levítico 21:10). Do mesmo modo, quanto
maior for a intimidade com o Senhor, mais este lhe
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requererá separação e santificação. Vejamos os versículos
seguintes:
Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no
seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro
de coração; que não entrega a sua alma à vaidade,
nem jura enganosamente. Este receberá do Senhor
uma bênção, e a justiça do Deus da sua salvação. Tal
é a geração daqueles que o buscam, daqueles que
buscam a tua face, ó Deus de Jacó. (Salmo 24:3-6)
... Quem dentre nós pode habitar com o fogo
consumidor? Quem dentre nós pode habitar com as
labaredas eternas? Aquele que anda em justiça, e fala
com retidão; aquele que rejeita o ganho da opressão;
que sacode as mãos para não receber peitas; o que
tapa os ouvidos para não ouvir falar do
derramamento de sangue, e fecha os olhos para não
ver o mal; este habitará nas alturas; as fortalezas das
rochas serão o seu alto refúgio; dar-se-lhe-á o seu
pão; as suas águas serão certas. Os teus olhos verão o
rei na sua formosura, e verão a terra que se estende
em amplidão. (Isaías 33: 14-17)

Parecem alvos impossíveis de alcançar! Contudo,
são isso mesmo: “alvos”. Se o objetivo supremo valer a
pena, todos os sacrifícios humanos nada serão. Podemos
orar em todo o tempo, mas aqueles que anseiam
desesperadamente pela sua presença procuram muitas
vezes a noite e a madrugada, quando todos procuram o
descanso ou o deleite da carne.
Isaías clama: “Minha alma te deseja de noite; sim, o
meu espírito, dentro de mim, diligentemente te busca...”
(Isaías 26:9). Podemos encontrar diversas outras
passagens onde isso está expresso, como: “...arrependiamse, e de madrugada buscavam a Deus.” (Salmo 78:34). O
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Messias na sua encarnação retirava-se durante a noite em
oração (Mateus 14:23-25). Este é o tempo em que todos os
famintos de Deus se encontram, cada um a sós com
Deus, na sua intimidade e no seu silêncio.
Depois de tudo isto, ainda de nada servirá se o
coração e a alma não anelarem por Deus mais que pela
própria vida (Deuteronómio 6:5). David clamava: “Ó
Deus, tu és o meu Deus; ansiosamente te busco. A minha
alma tem sede de ti; a minha carne te deseja muito em uma
terra seca e cansada, onde não há água.” (Salmo 63:1).
Quando Deus é buscado assim, de todo o coração, de
toda a alma, com empenho, diligentemente e de coração
perfeito, então ele promete que será encontrado:
Mas de lá buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás,
quando o buscares de todo o teu coração e de toda a
tua alma. (Deuteronómio 4:29)
E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e
serve-o com coração perfeito e espírito voluntário;
porque o Senhor esquadrinha todos os corações, e
penetra todos os desígnios e pensamentos. Se o
buscares, será achado de ti; porém, se o deixares,
rejeitar-te-á para sempre. (II Crónicas 28:9)
Mas, se tu com empenho buscares a Deus, e , ao
Todo-Poderoso fizeres a tua súplica, ... (Job 8:5 )
Eu amo aos que me amam, e os que diligentemente
me buscam me acharão. (Provérbios 8:17)
Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes
de todo o vosso coração. (Jeremias 29:3)

Poderíamos resumir da seguinte forma, o caminho
que a Bíblia nos aponta para buscarmos a face do Pai,
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baseados nas passagens que citamos:
O QUE FAZER?

QUANDO FAZER?

COMO FAZER?

jejum
oração
súplica
arrependimento
seguir os
mandamentos

de madrugada
de noite
continuamente

de todo o coração
de toda a alma,
diligentemente,
ansiosamente
com empenho
coração perfeito
espírito voluntário

As consequências de buscar o Senhor serão a sua
presença, a sua proteção a sua abundância:
...que saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Ouvi-me,
Asa, e todo o Judá e Benjamim: O Senhor está
convosco, enquanto vós estais com ele; se o
buscardes, o achareis; mas se o deixardes, ele vos
deixará. (II Crónicas 15:2)
E buscou a Deus enquanto viveu Zacarias, que o
instruiu no temor de Deus; e enquanto buscou ao
Senhor, Deus o fez prosperar. (II Crónicas 26:5)
Em ti confiam os que conhecem o teu nome; porque
tu, Senhor, não abandonas aqueles que te buscam.
(Salmo 9:10)

Eis o versículo que sintetiza tudo o que meditámos
sobre este tema:
... e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se
humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se desviar
dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, e
perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. (II
Crónicas 7:14)
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Na Nova Aliança, o Espírito de Deus habita no
homem nascido de novo. Se ele está em mim, será que
eu preciso buscá-lo? Tozer responde com grande
profundidade:
Encontrar-se com o Senhor, e mesmo assim continuar
a buscá-lO, é o paradoxo da alma que ama a Deus. É
um sentimento desconhecido daqueles que se
satisfazem com pouco, mas comprovado na
experiência de alguns filhos de Deus que têm o
coração abrasado. Se examinarmos a vida de grandes
homens e mulheres de Deus, do passado, logo
sentiremos o calor com que buscavam ao Senhor.
Choravam por Ele, oravam, lutavam e buscavam-nO
dia e noite, a tempo e fora de tempo, e, ao encontrálO, a comunhão parecia mais doce, após a longa
busca. Moisés usou o facto de que conhecia a Deus
como argumento para conhecê-lO ainda melhor.34

O Senhor, nos dias da sua carne, respondeu aos
que o questionavam acerca do jejum: “Podem porventura
ficar tristes os convidados às núpcias, enquanto o noivo está
com eles? Dias virão, porém, em que lhes será tirado o
noivo, e então hão-de jejuar.” (Mateus 9:15). Depois de
ele partir para o Pai, seria necessário jejuar e buscar a
sua presença. Mesmo depois de receber o Espírito, seria
necessário jejuar.
Acerca do Espírito Santo, está escrito “enchei-vos”
(Efésios 5:18), “não extingais” (I Tessalonicenses 5:19),
“não entristeçais” (Efésios 4:30). Isto é um mistério! Como
o Espírito sendo Um, mas omnipresente em todos os que
são seus, pode encher, entristecer-se ou extinguir-se no
homem?
34

TOZER, A. W., “O melhor de Tozer”, pág. 14
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Ainda que a sua presença, seja constante, não o é a
sua manifestação. Alguém pode ter a presença do
Espírito, mas este não ter lugar para operar e expressarse nessa vida. O Espírito de Deus vai contender, chamar,
atrair, esperar muito tempo… Será que é aqui que se
corre o risco de ele se “extinguir”? Somos exortados a
encher-nos do Espírito! O que será isto senão “buscar a
Deus”? No contexto da Nova Aliança somos exortados a
continuar a buscá-lo:
Se, pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo,
buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está
assentado à destra de Deus. (Colossenses 3.1)
Ora, sem fé é impossível agradar a Deus; porque é
necessário que aquele que se aproxima de Deus creia
que ele existe, e que é galardoador dos que o buscam.
(Hebreus 11:6)

Buscar a sua face é mais que um conjunto de
práticas diárias. É uma atitude, é uma “fome” que
consome o nosso ser. Ele, que oculta o seu rosto, exortanos a buscar a sua face! Parece um paradoxo. Mas, é
apenas temporário… No fim, temos a certeza que o
veremos face a face e nenhuma doutrina teológica, ideia
filosófica, teoria científica ou véu de tabernáculo poderá
impedi-lo.
E mostrou-me o rio da água da vida, claro como
cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro.
No meio da sua praça, e de ambos os lados do rio,
estava a árvore da vida, que produz doze frutos,
dando seu fruto de mês em mês; e as folhas da árvore
são para a cura das nações. Ali não haverá jamais
maldição. Nela estará o trono de Deus e do
Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão a sua
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face; e nas suas frontes estará o seu nome. E ali não
haverá mais noite, e não necessitarão de luz de
lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os
alumiará; e reinarão pelos séculos dos séculos.
(Apocalipse 22:1-5)

A história do homem, uma história de amor divino
e traição humana, terminará com o clássico “felizes para
sempre”.
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CONCLUSÃO
Moisés viu Deus pelas costas. Daniel viu um
Ancião de Dias, mas contudo não o descreve, certamente
porque não teve uma revelação clara deste. Também
João distinguiu que havia Um sentado sobre o Trono
envolvido numa luz maravilhosa. Ainda o rei David
afirma: “Montou um querubim e voou; sim, voou sobre as
asas do vento. Fez das trevas o seu retiro secreto; o pavilhão
que o cercava era a escuridão das águas e as espessas nuvens do
céu. Do resplendor da sua presença saíram, pelas suas espessas
nuvens, saraiva e brasas de fogo.”(Salmo 18:10-12).
Deus não ocultou totalmente a sua forma, mas
ocultou totalmente a sua Face. Quão gloriosa será a face
de Deus! Oh profundidade das riquezas, tanto da
sabedoria, como do conhecimento de Deus! Quão santos
serão os olhos do Senhor que fulminam com um só olhar
a nossa carne corruptível. Por isso o corruptível não
herdará a incorruptibilidade (II Coríntios 15:50).
Estando o Filho de Deus habitando em carne
corruptível, olhou Pedro depois de este o ter negado e foi
o suficiente para lhe ser revelado o seu pecado. O
verdadeiro arrependimento brotou no seu coração,
chorando amargamente. O olhar santo e purificador do
seu Senhor penetrou até ao mais profundo do seu ser e
entendeu que Ele era maior que tudo.
Podemos vislumbrar um pouco do que seria estar
diante do Pai: seriamos consumidos por tanto amor e
santidade, não mais teríamos corpo para viver aqui, por
isso teremos de esperar, até que a morte seja aniquilada e
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aquilo que é corruptível seja revestido de
incorruptibilidade (II Coríntios 15). O último inimigo
será derrotado, a morte, e depois estaremos para sempre
diante Dele.
Moisés, Daniel, João não viram a Sua Face, no
entanto existem anjos que vivem diante dela.
Poderíamos ainda acrescentar outros testemunhos de
autores bíblicos como Isaías (Isaías 6:1-8) e Ezequiel
(Ezequiel 1:26-28;10:1-4) que descrevem a mesma visão
de um Trono glorioso assente sobre uma base
resplandecente. Certamente nenhum homem viu a Face
de Deus e permaneceu vivo para contar, o que não
significa que os espíritos dos justos que já partiram o não
tenham visto.
As visões que conhecemos relatam-nos Deus
ocultando-se na Luz, protegendo a Sua Identidade, que
só será revelada quando o final feliz do seu Plano se
concretizar.
Não que alguém tenha visto o Pai, senão aquele
que é vindo de Deus; só ele tem visto o Pai. (João
6:46).

O Pai é visto por Yeshua, Ele foi o primeiro homem
que entrou no verdadeiro Santíssimo Lugar, abrindo o
caminho para que outros homens o pudessem fazer
(Hebreus 10:19,20). Agora é tempo de buscar a sua face,
até que ele venha!
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Buscar tua Face é meu mandamento!
Prostro-me então, e no meu coração...
Procuro por Ti...
Ouvindo tua voz na brisa do vento,
fechada no tempo, vou prosseguir...
Procuro por Ti...
VALE A PENA, A VIDA TODA, BUSCAR...
VALE A PENA, A VIDA TODA, ESPERAR...
SE NO FIM PUDER CONTEMPLAR
UM MOMENTO SÓ DA TUA FACE!
Teu Espírito é o meu caminho!
Envolve-me com terno carinho...
Procuro por Ti...
Sei que chegarei! Quando? Não sei...
És a minha certeza, dentro de mim...
Procuro por Ti...
VALE A PENA, A VIDA TODA, BUSCAR...
VALE A PENA, A VIDA TODA, ESPERAR...
SE NO FIM PUDER CONTEMPLAR
UM MOMENTO SÓ DA TUA FACE!
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Semeai para vós em justiça,
colhei segundo a misericórdia;
lavrai o campo alqueivado;
porque é tempo de buscar ao Senhor,
até que venha e chova a justiça sobre vós.
(Oseias 10:12)

Bem-aventurados os limpos de coração,
porque eles verão a Deus.
(Mateus 5:8)
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