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Caríssimos amigos, bom dia! Uma portentosa quarta-feira para 

você e todos os seus. Barack Obama, presidente norte-americano, certa vez 

se dirigiu a um ex-presidente do Brasil o qualificando de “o cara”. Na época 

em que Cristo desenvolvia o seu ministério no oriente, duas classes se 

intitulavam de “os caras”. Os saduceus e os fariseus arrotavam arrogância.   

Os saduceus faziam pa rte da aristocracia, à época, detentores 

de grande poder econômico e político. Sempre ocupavam os mais altos cargos, 

incluídos o de primeiro sacerdote e de sumo sacerdote. A semelhança de um 

STF – Supremo Tribunal Federal, o Sinédrio era ocupado, na sua maioria, por 

saduceus. Era a suprema corte judaica.   

Eram extremamente zelosos com a doutrina, não adeptos da 

tradição oral, o que não estivesse escrito era desprezível.   

Na, digamos assim, classe média da época, encontravam-se os 

Fariseus. Era uma classe formada pelos “empresários” e rivalizavam com os 

Saduceus em alguns pontos, mas procuravam obedecer rigorosamente a lei e 

as tradições.   

Esses “caras”, segundo o relato que encontramos no evangelho 

de Mateus 16:1-28, chegaram para Jesus e pediram um sinal para que cressem 

nEle. Jesus não contou conversa respondendo: “Uma geração perversa e 

adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, a 

não ser o sinal de Jonas” (Mateus 16:4).   

Sabe, queridos, não faço parte da aristocracia brasileira e 

suponho que vocês também não. A nossa luta diária tem sido para honrar os 



 

Roberto de Albuquerque Cezar 

compromissos mensais de modo a não ingressarmos na crescente classe dos 

inscritos no SPC (Serviço de Proteção ao Crédito). Mas, mesmo assim, de vez 

em quando somos tomados da mesma arrogância dos Saduceus e Fariseus e 

desejamos trazer Deus a prova.   

Fazemos isto todas as vezes que o questionamos por 

determinadas situações em nossas vidas, cobrando dEle um sinal ou um 

milagre que dê solução instantânea a todas as agruras que permeiam nosso 

cotidiano. Precisamos conhecer com mais profundidade a Deus, temos que nos 

afastar do “fermento” dos Saduceus e Fariseus, que faz crescer essa 

constante insatisfação que insiste em nos habitar.   

Nesse objetivo, ou seja, de deixar bem claro quem é Deus, 

permita-me compartilhar um texto? É daquele escritor que dizem que é só 

“água com açúcar”, mas que hoje vai afastar essa pecha e nos ensinar, com 

muita profundidade e sabedoria, quem é o Senhor. Sigamos ao texto:   

O FARDO DE UM DEUS MENOR   

Moisés recebeu ordens de voltar ao Egito e resgatar os hebreus 

escravizados. Ele apresentou mais desculpas que um garoto na hora de ir para 

a cama, porém Deus superou cada uma delas. Finalmente, Moisés indagou:  

Eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de 

vossos pais me enviou a vós'; e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes 

direi?  

Então Deus disse a Moisés: EU SOU O QUE SOU. Assim dirás aos 

filhos de Israel: EU SOU me enviou a vós (Êx 3.13,14).  

Mais tarde Deus lembraria a Moisés: "Eu sou Yahweh. Eu apareci 

a Abraão, e a Isaque, e a Jacó, como El Shaddai; mas pelo meu nome Yahweh, 

não lhes fui perfeitamente conhecido" (Êx 6.2,3).  

Os israelitas consideravam o nome sagrado demais para ser 

pronunciado por lábios humanos. Sempre que precisavam dizer Yahweh, 

substituíam-no pela palavra Adonai, que significa "Senhor". Se o nome 

precisava ser escrito, os escribas tomavam um banho antes de escrevê-lo e 

destruíam a pena depois de o haverem feito.  

Deus nunca deu uma definição da palavra Yahweh, e Moisés 

nunca a pediu. Muitos estudiosos gostariam que ele o tivesse feito, pois o 

estudo do nome tem suscitado algumas discussões saudáveis.  

O nome EU SOU soa notavelmente próximo do verbo hebraico ser  

- havah. É possivelmente uma combinação da forma verbal presente (Eu sou) 

e do causativo (Eu causo o existir). Yahweh, então, parece significar "Eu sou" 

e "Eu causo". Deus é "Aquele que é" e "Aquele que causa".  
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Por que isto é importante? Porque precisamos de um Deus 

grande. E se Deus é "Aquele que é", Ele é um Deus imutável.  

Pense a respeito. Você conhece alguém que anda dizendo "Eu 

sou"? Nem eu. Quando dizemos "Eu sou", sempre acrescentamos outra palavra. 

"Eu sou feliz "Eu sou triste "Eu sou forte. "Eu sou Max". Deus, no entanto, 

declara perfeitamente, "EU SOU" e não acrescenta nada mais.  

"Tu és o que?", desejamos perguntar. "EU SOU", replica Ele. Deus 

não precisa de nenhuma palavra descritiva, porque Ele nunca muda. Deus é o 

que é. Ele é o que sempre foi. Sua imutabilidade motivou o salmista a 

declarar: "Mas tu és o mesmo" (Sl 102.27). O escritor está dizendo:   

"Tu és Aquele que é. Tu nunca mudas". Yahweh é um Deus 

imutável.  

Ele é também um Deus incausado.  

Embora Deus crie, Ele nunca foi criado. Embora faça, Ele nunca 

foi feito. Embora cause, Ele nunca foi causado.  

Daí a proclamação do salmista: "Antes que os montes 

nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a 

eternidade, tu és Deus" (Sl 90.2).  

Deus é Yahweh - um Deus imutável, um Deus incausado, e um 

Deus ingovernado.  

Você e eu somos governados. O clima decreta o que vestimos.  

O terreno diz-nos como viajar. A gravidade dita a nossa 

velocidade, e a saúde determina o nosso vigor. Podemos desafiar estas forças 

e alterá-las levemente, mas nunca podemos remove-las.  

Deus - nosso Pastor - não verifica o clima; Ele o faz.   

Não afia a gravidade; Ele a criou. Não é afetado por problemas 

dele; Ele não tem corpo. Jesus afirmou, "Deus é Espírito" (Jo 4.24). Uma vez 

que Ele não possui corpo, não tem limitações – do mesmo modo que Ele está 

no Camboja, está em Connecticut.  

Para onde me irei do teu Espírito?", Indagou Davi. "Para onde 

fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás; se fizer no Seol a minha 

cama, eis que tu ali estás também" (Sl 139.7,8).   

Imutável. Incausado. Ingovernado. Estas são apenas uma fração 

das qualidades de Deus (...)” (Retirado do livro “Aliviando a Bagagem”, de 

Max Lucado).   
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Que o EU SOU esteja na sua vida em mais esse dia. Tenhamos em 

mente que os seus soberanos propósitos são quase sempre incompreensíveis 

dentro da nossa limitadíssima percepção. Sigamos meditando no ensinamento 

do profeta Isaías: "Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de 

vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor”. 

(Isaías 55:8).   

 


