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A maior fraqueza na igreja hoje é uma falta do conhecimento de Deus. Muitos são como 
os samaritanos, de quem Jesus disse: “Vós adorais o que não sabeis;” (João 4:22). 

João 17:3 mostra a importância de conhecer a Deus: “E a vida eterna é esta: que te conheçam, 
a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste”. O que poderia ser mais 
importante que isso? 

Todavia, a palavra da profecia é verdadeira hoje: “O meu povo foi destruído, porque lhe 
faltou o conhecimento” (Oséias 4:6). Era do conhecimento de Deus que o povo de Deus carecia 
nos dias dessa profecia. O versículo 1 deixa isso claro: “Na terra não há verdade, nem 
benignidade, nem conhecimento de Deus”. Como isso é verdadeiro hoje de novo! 

Nos dias de Oséias, a igreja tinha rejeitado o conhecimento. Especialmente os sacerdotes, 
seus líderes espirituais, tinham rejeitado o conhecimento e esquecido a lei de Deus. Assim, Deus 
ameaçou esquecer seus filhos e tornar a honra deles em vergonha (vv. 6, 7). Se ao menos a igreja 
de hoje ouvisse essa Palavra de Deus, e visse que Deus está trazendo esses julgamentos sobre ela 
também! Ó, se a igreja retornasse ao Senhor e fosse curada! 

Pensando nessas coisas, começamos agora a escrever sobre os atributos de Deus. Por eles 
especialmente conhecemo-lo, a quem conhecer é ter a vida eterna.  

Atributos são características pessoais – tais como cor dos olhos, tipo de personalidade, e 
coisas semelhantes. Os atributos de Deus são sua unidade, espiritualidade, soberania, graça,2 
bondade e todas as outras palavras3 que são usadas na Escritura para nos dizer quem ele é. 
Quando falamos dos atributos de Deus, portanto, estamos descrevendo ele, sua glória e as coisas 
que ele revelou de si mesmo em sua Palavra. Por meio desses atributos, conhecemos quem e o 
que ele é. 

Nunca devemos pensar que os atributos de Deus são apenas uma questão de debate e 
discussão teológica. Eles são vitalmente importantes para nós. A Escritura mostra isso pelas 
diferentes palavras que usa para descrever os atributos de Deus. 

No Salmo 89:5, a Escritura fala dos atributos de Deus como suas maravilhas. Seus 
atributos, em outras palavras, nos relevam quão grande e maravilhoso Deus é, e nos faz 
permanecer diante dele em admiração e assombro. 

O Salmo 78:4 chama os atributos de Deus de os seus louvores. Dessa palavra aprendemos a 
razão para a revelação de seus atributos: para que possamos louvá-lo e adorá-lo para sempre. Se a 
igreja hoje não honra a Deus como deveria, isso é somente porque ela não o conhece como 
deveria. 

O Salmo 78 também diz que é por meio do conhecimento dos atributos de Deus que as 
gerações vindouras colocarão sua esperança em Deus, e não esquecerão suas obras, mas 
guardarão os seus mandamentos (vv. 4-8). Possa Deus conceder tais gerações à Igreja, 
restaurando nas igrejas o conhecimento de Deus e especialmente dos seus atributos. 
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