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“Porque em ti está o manancial 
da vida; na tua luz veremos a luz”,  
Sl 36.9.

Ao analisarmos mais profundamen-
te a Bíblia, fica claro o quanto ela nos 
incentiva a crescer em conhecimento, 
tanto natural, quanto no conhecimen-
to de Deus. Se alguém me perguntasse 
qual o principal objetivo na vida de um 
cristão, minha resposta seria: Conhecer 
a Deus. Isto porque o conhecimento de 
Deus é uma das grandes chaves da vida 
cristã, absolutamente fundamental e 
amplamente abordado nas escrituras. 
“Assim diz o Senhor: Não se glorie o sá-
bio na sua sabedoria, nem o forte, na sua 
força, nem o rico, nas suas riquezas; mas 
o que se gloriar, glorie-se nisto: em me 
conhecer” (Jr 9.23).

Existe, porém, um ponto de partida 
para acessar o conhecimento e Salo-
mão o deixa registrado em Pv 1.7: “O 
temor do Senhor é o princípio do conheci-
mento; os loucos desprezam a sabedoria 
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e a instrução.”. Certa vez Jesus estava 
com seus discípulos ensinando à mul-
tidão. Ele pregava o Reino de Deus ao 
povo através de parábolas e histórias, 
então, ao fim do dia, seus discípulos o 
questionam sobre qual seria o propósi-
to de se referir ao seu Reino por parábo-
las. Vejamos a resposta de Jesus: “Ele, 
respondendo, disse-lhes: Porque a vós é 
dado conhecer os mistérios do Reino dos 
céus, mas a eles não lhes é dado; porque 
àquele que tem se dará, e terá em abun-
dância; mas aquele que não tem, até 
aquilo que tem lhe será tirado. Por isso, 
lhes falo por parábolas, porque eles, ven-
do, não veem; e, ouvindo, não ouvem, 
nem compreendem. E neles se cumpre a 
profecia de Isaías, que diz: Ouvindo, ou-
vireis, mas não compreendereis e, vendo, 
vereis, mas não percebereis”, Mt 13.11-
14.

A lição de Jesus nesse momento 
indica que para quem tem olhos aber-
tos para o Reino de Deus, dia após dia 
mais lhe será dado a ver e compreen-

Jesus, de menino a 
homem 
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der a esse respeito, porém, para quem 
tem seus olhos fechados, até o que 
seria perceptível a olhos nus se torna 
incompreensível. Isso é exatamente 
o que Salomão afirma: Para alcançar 
o conhecimento de Deus é necessário 
ter temor a Ele. 

Paulo também afirma algo poderoso 
a respeito do conhecimento de Deus 
em Gálatas 4.8: “Mas, quando não co-
nhecíeis a Deus, servíeis aos que por na-
tureza não são deuses”. Podemos assim 
dizer que o processo de conhecimento 
de Deus é também parte do processo 
de santificação. À medida que conheço 
a Deus, deixo de ser escravizado pelas 
coisas deste mundo, isto porque quan-
to mais a mente humana compreende 

a Verdade, mais se liberta da mentira.
Assim como nos relacionamos com 

Ele nesta vida, continuaremos nutrin-
do este vínculo íntimo e pessoal com 
Ele na eternidade. A verdade é que uma 
eternidade ao lado de alguém finito e 
limitado poderia se tornar entediante, 
porém o nosso Deus é infinito, isto é, 
há sempre mais dEle a conhecer. ”Tu, 
Senhor, permaneces eternamente, e 
o teu trono, de geração em geração.” 
Lm 5.19. Deus não terá fim, Ele é uma 
fonte inesgotável e nós prosseguire-
mos em conhecê-lo eternamente.

“E a Vida Eterna é esta: que te co-
nheçam a Ti, o único Deus verdadei-
ro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste” 
(Jo 17.13).


