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Programa de Qualidade de Vida 
 

Nosso Pai 
Ele nunca muda 

 
IMPORTANTE: É necessário que leiam pelo menos 2 versículos de 
cada referência entre parênteses) 
 

Mas tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão, e piedoso, e 
sofredor, e grande em benignidade e em verdade. - Sl.86.15 

 
 

 
 
Quem é o Pai? 
 
1. Deus é transcendente — Ele é diferente e independente da 
sua criação (Êx 24.9-18; Is 6.1-3).  
 
Seu ser e sua existência são infinitamente maiores e mais 
elevados do que a ordem por Ele criada (1Rs 8.27; Is 66.1,2; At 
17.24,25).  
 

Ele subsiste de modo absolutamente perfeito e puro, muito além 
daquilo que Ele criou. Ele mesmo é incriado e existe à parte da 
criação (1Tm 6.16). A transcendência de Deus não significa, 
porém, que Ele não possa estar entre o seu povo como seu Deus 
(Lv 26.11,12; Ez 37.27; 43.7; 2Co 6.16). 
 
2. Deus é eterno — Ele é de eternidade à eternidade (Sl 90.1,2; 
102.12; Is 57.12). Nunca houve nem haverá um tempo, nem no 
passado nem no futuro, em que Deus não existisse ou que não 
existirá; Ele não está limitado pelo tempo humano ( Sl 90.4; 2Pe 
3.8), e é, portanto, melhor descrito como “EU SOU” (Êx 3.14; Jo 
8.58). 
 
Ele é inalterável nos seus atributos, nas suas perfeições e nos 
seus propósitos para a raça humana (Nm 23.19; Sl 102.26-28; Is 
41.4; Ml 3.6; Hb 1.11,12; Tg 1.17).  
Isso não significa, porém, que Deus nunca altere seus propósitos 
temporários ante o proceder humano. Ele pode, por exemplo, 
alterar suas decisões de castigo por causa do arrependimento 
sincero dos pecadores (Jn 3.6-10).  
 
Além disso, Ele é livre para atender às necessidades do ser 
humano e às orações do seu povo. Em vários casos a Bíblia fala 
de Deus mudando uma decisão como resultado das orações 
perseverantes dos justos (Nm 14.1-20; 2Rs 20.2-6; Is 38.2-6; Lc 
18.1).  
 

 

Perguntas: 
 

1. Basicamente, ninguém conhece o Pai em sua totalidade, no 
sentido humano. Só Jesus conhece o Pai; mas eu pergunto: 
Você gostaria de conhecer o PAI? (Vide texto citado em Mat. 
11, 25 ao 29) 
 
2. O PAI, é o PAI da eternidade, isso é, ELE é o ETERNO. Você 
não acha tudo isso fascinante? Isso te desperta uma sede de 
conhecer mais o PAI? 
 
3. O PAI não está sujeito ao tempo, como nós. Ele tem todo o 
tempo do universo para esperar que nós venhamos a confiar 
plenamente NELE, mas lembre-se: Nosso tempo acaba! Me 
responda, o quanto você gostaria de confiar no PAI?. 
 

 

 
 


