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O Deus que nós buscamos é Incompreensível 

 
Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima; tão alta 

que não a posso atingir.  

 

                                                                            Salmos 139:5-6 (NVI) 
 

 

 
Foco de Oração: Muitas vezes as pessoas querem saber: “O que é Deus?”. Deus não é nada “como”. Ele é 

“além da compreensão”. Ele é eternamente e infinitamente maior e diferente do que qualquer coisa que 
pudéssemos compreender. E aqui está o dilema ... este incompreensível Deus nos convida a buscar a Sua face. 

Ele nos convida a um relacionamento íntimo e pessoal com Aquele que está além da nossa capacidade de 

compreender. Tal é a imensidão da riqueza deste convite. O Deus infinito, incognoscível (o que não se pode 
conhecer) nos convida a conhecê-Lo. É ao mesmo tempo um paradoxo infinito, e ao mesmo tempo um engodo 

atraente. E a realidade é que, quanto mais nos aproximamos dEle, mais percebemos o quão completamente 

“outro” Ele é. Aqueles que conhecem pouco de Deus parecem falar muitas palavras “sobre” ele. Mas aqueles 

que passaram algum tempo diante da face de Deus sabe que as palavras humanas estão vazios e inúteis. E estes 
percebem que as palavras não são o que são necessários, mas coisas simples, como a confiança da criança. 

Aquele que é incompreensível pode de alguma forma ser apreendido pela alma, humilde do quebrado. Não 

permitamos que o fato de ser Deus muito difício de compreender, impedir que o sigamos com todas as forças do 
nosso ser, porque a Sua promessa diz que, se o buscarmos, nós vamos encontrá-lo. 

 

 
Dia 1: Passe algum tempo hoje meditando em silêncio sobre como Deus é incompreensível, como Deus é 

majestoso. Permita que a sua visão dele exploda dentro do seu espírito. 
Dia 2: Hoje em oração, submeta-se a grandeza e a majestade de Deus. Dê-se na confiança a este que é 

muito maior do que podemos compreender. Ele pode cuidar de você. 
Dia 3: Não podemos nem mesmo buscar a Deus por nossa conta. Peça a Deus hoje para dar-lhe uma 

maior capacidade de buscar a Sua face, uma maior fome de conhecê-Lo. 

Dia 4: Paulo diz em 2 Coríntios 3:18, que quando podemos ver a glória de Deus, somos transformados. 
Submeter-se a transformar-se pela glória de Deus hoje. 

Dia 5: Ore hoje pelas pessoas em sua igreja para que tenham uma maior fome de conhecer a majestade de 

Deus, não apenas no conhecimento intelectual, mas na vida real, tendo mudanças em encontros 
com a glória de Deus. 

Dia 6: Ore por outras igrejas em sua cidade para que encontrem o Deus incompreensível. Ore para que 

pastores e líderes sejam quebrantados diante da grandeza de Deus. 
Dia 7: Este incompreensível Deus nos chama para ir a todo o mundo contar da sua glória. Ore hoje para 

que os trabalhadores da seara sejam enviados para os campos missionários, para que conheçam a 

glória do Senhor incompreensível. 
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