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deus cOlOcOu 

O eternO em nOssa alma

No princípio, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.

João 1.1

 
De todos os livros da Bíblia, nenhum apresenta Cristo tão 

soberanamente quanto o evangelho de João. Acho que a razão 
de ele capturar tanto o nosso coração e a nossa mente é a aborda-
gem de seu autor. Enquanto o apóstolo Paulo apresenta Cristo 
em um cenário teológico, João usa o cenário místico. Ao fazer 
isso, João não negligencia a Teologia, a qual esta está muito 
presente em seu evangelho. Em vez disso, ele a usa como uma 
escada para atingir as alturas da natureza de Cristo.

Alguns podem rejeitar meu uso da palavra místico, mas 
acredito que ela descreva de modo preciso a personalidade e o 
temperamento do apóstolo João. O termo místico, conforme a 
emprego quanto ao evangelho de João, refere-se simplesmente 
ao cultivo de uma valorização profunda da natureza singular de 

   1   
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Cristo e do nosso fascínio por Ele. Desde o primeiro versículo do 
primeiro capítulo de João – No princípio, era o Verbo, e o Verbo estava com 
Deus, e o Verbo era Deus –, somos elevados à dimensão do Eterno.

No princípio, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus 
(Jo 1.1). Destaquemos essa frase do Novo Testamento e, para 
que possamos entendê-la melhor, voltemos ao Antigo. É 
característico dos livros de sabedoria do Antigo Testamento que, 
algumas vezes, eles contenham passagens curtas, perdidas na 
areia e poeira dos séculos, mas tão profundas e sólidas, que são 
literalmente tijolos para a edificação do pensamento espiritual. 
Salomão, em Eclesiastes 3.11 (ARA), deixa-nos um pensamento 
assim: Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo; também pôs a eternidade 
no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o 
princípio até ao fim.

Você pode ser tentado a ignorar essa passagem e ir para 
um Salmo, a fim de obter uma pequena ajuda. No entanto, 
se souber o que o Espírito Santo quis dizer com ela, quando 
falou que Deus pôs o mundo no coração do homem, você não 
terá dificuldades. Suspeito que um palácio com muitas salas e 
muita beleza está enterrado aqui, debaixo da areia movediça do 
deserto. Vamos caminhar ao redor de palácios, contemplar as 
construções divinas e ver o que encontramos.

Para termos uma luz do que significa Eclesiastes 3.11, leiamos 
o Salmo 90.2. Nesta passagem, o Espírito Santo fala a respeito de 
Deus: Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, 
sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Procurei o significado da 
palavra eternidade nessa passagem (sempre tento descobrir o 
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significado das palavras e, depois, evito que seu uso se afaste 
do original). Então, nesse caso, a palavra eternidade usada duas 
vezes quer dizer: de eternidade a eternidade, Deus é Deus.

É fascinante que a palavra hebraica para eternidade tenha uma 
variedade de significados igualmente válidos. Frequentemente, 
vemos uma palavra e atribuímos a ela determinada definição, 
quando, na verdade, ela pode ter várias definições. É o caso dessa. 
Descobri que ela pode significar tempo fora da mente, sempre, 
até o ponto de extinção ou até o passado sem começo. Meditar 
nesses significados e refletir como eles são encontrados em Deus 
é acumular ricos dividendos para compreensão do Altíssimo.

Para contemplarmos o Senhor como Ele é, temos de começar 
a ver que “do tempo fora da mente a tempo fora da mente, Tu 
és Deus”. Também começamos a ver “Ó Senhor, do sempre ao 
sempre, Tu permaneces Deus”. Depois: “Ó Deus, do ponto de 
extinção lá de fora até o ponto de extinção daqui, Tu és Deus”. A 
aplicação de tudo isso, que está acima da compreensão humana, 
é simplesmente: “Do passado sem começo até o futuro sem fim, 
Tu és Deus”.

Como podemos, algum dia, compreender a duração eterna 
de Deus? Não é uma questão de doutrina e Teologia corretas. 
Alguém pode ter a doutrina perfeitamente embrulhada em 
um lindo pacote e, ainda assim, deixar de compreender a 
questão acerca do “que dura para sempre”. Seguramente, não 
sou contra a doutrina, a Teologia e a compreensão do que 
a Bíblia ensina, mas algumas coisas ultrapassam o conheci-
mento intelectual. João força-nos e encoraja-nos a ascender à 

dE u s  col o cou o E t E r no E m n o s s a  a l m a
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atmosfera elevada, para experimentarmos Deus na maravilha 
da Sua duração eterna.

Ascender para o interior do coração de Deus dessa maneira é 
começar a experimentar aquele incentivo do Antigo Testamento: 
O Deus eterno te seja por habitação (Dt 33.27a). Encontramos o nosso 
finito ancorado naquilo que não tem princípio nem fim. Do 
ponto de vista doutrinário, podemos aceitar passivamente os 
atributos de Deus e estarmos fundamentalmente seguros. 
Podemos dizer: “Eu creio na eternidade de Deus” e estarmos 
teologicamente em bom terreno. Que maravilha uma passagem 
como essa, que transcende qualquer tipo de preocupação 
teológica! Podemos meditar no pensamento: Pôs a eternidade no 
coração do homem (Ec 3.11b – ARA) e compreender que fomos 
levados para dentro da eternidade de Deus.

A Bíblia ensina claramente que Deus criou o homem à Sua 
própria imagem (Gn 1.26). Independentemente do significa-
do dessa afirmação, ela deve querer dizer que algo em Deus 
responde a algo no homem.

O Espírito disse isso sobre o coração do homem, que Deus 
fez à Sua própria imagem: Pôs a eternidade no coração do homem. É 
assim, com ponto final. Deus diz que colocou “o tempo fora da 
mente” no coração do homem. Colocou o “sem princípio que 
dura para sempre” no coração do homem.

deseJandO a imOrtalidade

A realidade é que, em todo lugar, é possível ver pessoas que 
manifestam uma inquietação profunda. Isso demonstra que 
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existe algo profundo na alma – colocado por Deus – que deseja 
essa duração eterna, a qual é encontrada somente no Senhor.

Se somente fôssemos da Terra e pertencêssemos às feras, 
nunca ficaríamos perturbados. Não haveria absolutamen-
te muito problema no mundo, se Deus não tivesse colocado a 
eternidade dentro de nós. Sem a duração eterna na alma, não 
creio que um Hitler ou um Stalin teriam tentado conquistar a 
Europa. No entanto, por causa do projeto proposital de Deus, 
existe em nós uma valorização e um desejo pela eternidade 
divina. No entanto, nós a perdemos. Gostaríamos de tê-la; por 
isso ficamos insatisfeitos com menos do que isso.

O homem, assim como uma águia dentro da gaiola, toma 
posse desse ambiente e, depois, vai de um lado para o outro, 
de guerra em guerra. De golpe em golpe, de jogo em jogo, de 
dança em dança, de um inferno para outro. Por que os seres 
humanos agem assim? Por que homens e mulheres brigam e 
lutam pela supremacia?

A resposta é bastante simples. Deus enterrou algo profundo 
no interior da alma de cada homem e mulher. É o desejo simples 
e profundo pela imortalidade. Embora as pessoas saibam que 
todas morrerão, nunca pensam que elas mesmas morrerão. 
Com a proximidade da morte, lutam contra esse inimigo com 
tudo o que têm. Por quê? Por causa do senso de imortalidade 
que o Senhor incutiu dentro delas quando assoprou em Adão e 
tornou-o alma vivente.

O que é verdade entre os homens raramente é encontrado no 
reino animal. Em nenhum outro lugar da criação você encontra 

dE u s  col o cou o E t E r no E m n o s s a  a l m a
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a corrupção e a mesquinhez absoluta que vemos em todas as 
cidades de nosso país. Por que as serpentes debaixo das pedras, 
as baleias no mar e as feras da floresta conseguem relacionar-se 
e matam somente quando é necessário comer? Depois, esperam 
que a noite venha e adormecem. Por que as feras da floresta 
se relacionam melhor do que as pessoas? Por que têm menos 
problemas? Por que são mais morais?

Não hesito em dizer que não existe um cachorro em Chicago 
que seja menos moral em muitos aspectos do que seu dono, se 
na verdade você puder atribuir moralidade ao que não tem a 
eternidade em seu coração. Vivem melhor e são mais decentes. 
Algumas pessoas não percebem a diferença significativa entre 
um homem e um animal. Embora um cristão possa não apoiar 
a teoria da evolução, ele pode não ver diferença entre o homem 
no jardim e a fera no campo. Frequentemente, as pessoas 
comparam os dois. Podem dizer: “Aquele homem está agindo 
como um animal”. Todavia, nunca ouvi alguém dizer: “Aquele 
animal está agindo como um homem”. Nenhuma besta do 
campo é alvo do ataque de Satanás. Como Deus pôs, no coração 
de cada pessoa, o senso de continuidade perpétua, o homem é 
alvo de detestáveis ataques do diabo.

Se tivéssemos mais coragem, pregaríamos mais sobre a 
imagem de Deus no homem. Isso não significa que o homem 
não convertido esteja salvo. Ele está especificamente perdido e, 
a menos que se arrependa e nasça de novo, nunca verá o Reino 
de Deus. Se morrer sem arrependimento e sem perdão, segura-
mente irá para o inferno. Creio nisso tudo, e a única razão de 
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um homem poder ser salvo é o fato de Deus ter posto a eterni-
dade em seu coração. O Criador fez o homem à Sua imagem e, 
embora o homem tenha caído, ele guarda o desejo pela eterni-
dade e o apreço pelo que dura para sempre. Guarda o desejo da 
vida eterna em seu coração, e isso o aborrece. O ser humano 
vira selvagem e inventa um nome para isso, mas, no âmago, é 
outra coisa que o está aborrecendo.

atmOsfera nãO natural

Deus atribuiu respostas naturais para tudo. Por exemplo, 
é bastante natural um pássaro voar. Quando alguém vê um 
pássaro, não diz a ele: “Você não deve voar. Não é natural”. A 
questão é que não há nada mais natural neste mundo do que um 
pássaro voando de árvore em árvore. Não existe nada inusitado 
nisso. Todo ser vivente tem certos atributos que lhe são naturais.

Na verdade, reconhecemos os animais por seus atributos 
naturais. Não ficamos surpresos com o latido do cachorro, o 
miado do gato ou o cântico suave que vem do pássaro na flores-
ta. Estão fazendo simplesmente o que é natural para eles.

Analisemos o cenário humano. Do mesmo modo, há respos-
tas ou atributos naturais. Quando um homem começa a orar 
a Deus, ele age como uma resposta natural. O Pai pôs nele 
aquele desejo. Do fundo do coração do homem, fluem respos-
tas naturalmente. Durante a guerra, era comum ouvir pessoas 
dizendo: “Não existem ateus nas trincheiras”. O que isso queria 
dizer é que, quando a pressão estava no ar e as balas voavam, o 
soldado estava reduzido à sua resposta natural, a oração. Você 

dE u s  col o cou o E t E r no E m n o s s a  a l m a
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pode negar essa resposta natural quando estiver distante do 
campo de batalha, mas certas crises a trarão à tona.

Para os redimidos pelo sangue do Cordeiro, o mais natural 
é elevar o coração em oração e louvar a Deus. O Altíssimo pôs 
essa resposta ali, e a redenção libera essa capacidade. Esse desejo 
interior pela imortalidade, que todo ser humano experimen-
ta, foi estabelecido no coração por Deus, desde o princípio. 
Quando o homem pecou no jardim do Éden, isso acarretou 
uma nuvem negra sobre a alma de todos os humanos, sufocan-
do-os da realidade da imortalidade.

Essa asfixia é terrível para a humanidade. Seus efeitos são 
vistos em todas as cadeias, em todos os hospitais e institu-
tos psiquiátricos. As pessoas, criadas à imagem de Deus, com 
aspiração pela imortalidade, estão lutando debaixo dessa nuvem 
sufocante que as impede de buscar o Senhor. A realidade dessa 
asfixia indica que algo está errado.

Quando eu era garoto, no oeste da Pensilvânia, os homens 
trabalhavam nas minas de carvão. Não era apenas um trabalho 
difícil, mas também perigoso. Sem toda a tecnologia avança-
da que temos hoje, os mineiros de carvão tinham de improvi-
sar, de muitas maneiras, para estarem alertas ao perigo. Um dos 
métodos tinha a ver com o nível de ar dentro da mina de carvão. 
Nunca tinham certeza de quando o ar se tornava venenoso, de 
modo que eles mantinham pássaros engaiolados no túnel de 
entrada da mina. Sabiam como esses pássaros eram delicados. 
Quando o ar se tornava venenoso, as aves eram as primeiras a 
sofrer asfixia, dando o aviso para que os homens saíssem de lá.
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Um passarinho não conseguiria viver naquela atmosfera. 
Acredito que suceda o mesmo com a alma de um homem, pois 
ele foi criado para viver nas alturas da eternidade e para ter 
comunhão com Deus. O Altíssimo o criou para olhar para trás 
– para o ponto eterno em que ele se encontrava e para o ponto 
eterno em que estaria – sem sentir a passagem dos anos, assim 
como Deus (Sl 90.4). Porém, o pecado nos arruinou. Ouvimos 
aquela velha serpente, o diabo, e descemos às profundezas 
escuras do mundo infestado por gás, onde os homens estão 
morrendo sufocados em todas as partes.

Fomos feitos para respirar o ar da justiça e da eternidade. Na 
revolta do homem contra Deus, o homem trouxe para si essa 
nuvem sufocante que o impede de ser e possuir o que o Criador 
deseja para ele.

marcas dO cOntra-ataque

Determinadas marcas dessa maldição permanecem em tudo. 
Não há quem faça o bem, não há sequer um (Sl 53.3b), e, com todo bem, 
existe algum mal escondido. Debaixo de cada coisa bonita, 
existe uma serpente enrolada.

Certa vez, quando criança, no começo da primavera, antes 
de o sol derreter tudo, fui andar pelos bosques e encontrei um 
objeto engraçado, que parecia uma estopa. Parecia uma estopa 
fina, um tanto quanto bonita e feita com capricho. Então, eu  
apanhei aquilo. Era do tamanho de um pires pequeno. Levei-o 
para casa e disse: “Vejam o que encontrei... Não é lindo? É plano 
e parece esses tapetes trançados”. Eu não tinha ideia do que tinha 

dE u s  col o cou o E t E r no E m n o s s a  a l m a
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levado para dentro de casa. Com a temperatura no interior da 
residência subindo devido à nova estação, aquele “objeto” criou 
vida e se revelou uma cobra. Isso mesmo! Ela estava enrola-
da e adormecida. Enrolou-se em torno de si mesma; tinha sido 
bastante cuidadosa e se fez bonita para o inverno, mas ainda era 
uma cobra. Tão logo se aqueceu, desenrolou-se.

Minha proposição é simplesmente esta: tudo está errado, a 
menos que Jesus o conserte. Você, por sua vez, diz: “Certamente 
existe coisa boa em algum lugar”. Há aqueles que argumentarão 
a favor da bondade universal da humanidade. No entanto, a 
verdade não apoia essa suposição.

A verdade é que tudo foi manchado. O beijo da morte 
permanece em tudo neste mundo. Nada na Terra ajudará alguém 
na direção de Deus. Isaac Watts1 fez uma pergunta em um de 
seus hinos: “Este mundo vil é amigo da graça, para me ajudar 
com Deus?”. Obviamente, a resposta é não.

Existe uma batalha tremenda entre o cérebro e o coração. O 
cérebro faz uma suposição, e o coração desaprova-a completa-
mente. O cérebro alegra-se com todos os avanços modernos, 
enquanto o coração diz: “Isso não vai satisfazê-lo”. O cérebro 
clama por melhoria, enquanto o coração, pela eternidade. O 
coração nunca se satisfará com os desejos do cérebro, pois foi 
feito para a duração eterna, enquanto o cérebro encontra-se 
sufocado sob a nuvem da depravação. 

Em seu lar, você pode ter, por exemplo, um fogão moderno, 
com o qual é possível programar a refeição a ser feita e sair 
para fazer compras. Ao voltar para casa, o alimento terminou 
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de cozinhar. Levava um dia e meio para sua avó fazer o que 
seu fogão faz sozinho em poucos minutos, sem que você 
precise vigiá-lo. Sua natureza animal diz: “Que progresso! Isso 
é maravilhoso!”. Por outro lado, no âmago, se você prestar 
atenção, ouvirá uma voz lamentar: “Ó, não! Não é assim! Isso 
não é maravilhoso, isso é temporário. É recente, passageiro, 
dura só um dia”. Não demorará até que outros aparelhos substi-
tuam aqueles pelos quais você está apaixonado hoje. Esse ciclo 
vicioso continuará sem qualquer fim à vista. À luz de tudo isso, 
achamos que estamos progredindo e que vivemos melhor do 
que nossos antepassados.

Muitas pessoas são atraídas pelos brinquedos da sociedade 
contemporânea. Por causa dos grandes avanços na nossa cultura, 
algumas têm cultivado a atitude do conforto. Podem estar indo 
para o inferno, mas vai ser um passeio confortável para elas.

Seu pobre coração, no qual Deus pôs a expectativa pela 
eternidade, não aceitará os aparelhos eletrônicos no lugar da 
vida eterna. Algo dentro de você é grande demais para isso, 
tremendo demais, maravilhoso demais. Deus pôs a eternida-
de em seu coração. Todas as coisas deste mundo estão aqui por 
um momento, e nenhuma delas pode satisfazer o desejo imenso 
pelo eterno na alma de cada ser humano.

Busca pelO eternO

Tudo neste mundo é transitório. Nasce por um breve dia. 
Pode ser algo de que gostamos e que achamos maravilho-
so. O problema é que tudo de que gostamos é efêmero. 

dE u s  col o cou o E t E r no E m n o s s a  a l m a
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O desfile que está passando hoje aqui se vai em um breve 
momento. Quando termina, olhamos em volta para que algo 
assuma o seu lugar. Tudo é temporário e fornece apenas um  
entretenimento passageiro.

Parece-me que todos ficam fascinados por alguma espécie 
de brinquedo. O problema é que o brinquedo é tão frágil, que 
podemos desfrutar dele apenas por um momento. A maioria 
das pessoas passa de um brinquedo para o seguinte.

Um homem terá crise de meia-idade e comprará um carro 
velho, com motor turbinado cheio de barulho e fumaça. Por 
algum truque de Psicologia, ele imagina que o barulho e a 
potência daquele carro o fazem mais do que ele realmente é. Ele 
imagina que, se tiver um carro grande, será um grande homem. 
Quando entra no carro, o ronco forte daquele motor impressio-
nante o faz sentir que ele é finalmente um homem – até que um 
policial o aborda e o repreende, como se ele fosse um aluno. 
Ele passa por uma euforia temporária em sua personalidade, 
quando compra aquele carro, mas não sabe que está somente 
permitindo que o profundo de sua alma – na qual Deus pôs a 
eternidade – chore por causa da morte interior. Ele não presta 
atenção ao clamor por Deus e pela imortalidade que reside em 
seu interior.

As mulheres modernas dispõem de todas as conveniências 
imagináveis e acreditam que estão, finalmente, chegando a 
algum lugar. Possuem coisas melhores do que as avós, mas não 
chegam a lugar algum, pelo menos espiritualmente falando. 
Dentro, existe algo maior do que roupas de marca, tratamen-
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tos de beleza etc. Maior ainda do que um belo lar, uma casa 
de praia, um carro; maior do que qualquer coisa que o mundo 
lhes possa dar. Algo clama de dentro – a voz de Deus, clamando 
pela eternidade e pela vida eterna, libertação e esperança –, mas 
elas estão sufocando-se com os deveres domésticos, desejando 
tantas coisas. Como nós, mortais, somos tolos!

Esse desejo grande dentro de mim, que valoriza o eterno, 
não se satisfará sem ele. Ela clama: “É o que eu queria!”. Não 
a religião, não a filosofia, não a civilização – todas essas muito 
recentes. Minha natureza animal quer algo recente, mas meu 
coração, no profundo, deseja algo eterno. Deus diz: “Fiz vocês 
desse jeito e, agora, tenho o que vocês querem; o Verbo que Se 
fez carne habitou entre vocês. Àqueles que O recebem dou o 
poder de se tornarem filhos de Deus, para os que creem no Seu 
Nome” (Jo 1.12-14). É como o náufrago boiando em uma balsa. 
Ele vê a terra firme e grita de alegria com os lábios sedentos. 
Encontrou algo firme e sabe que logo estará seguro.

A civilização, a religião e tudo o que o homem inventou apenas 
traiu a própria humanidade. Sabemos que estamos à deriva, 
prontos para perecer. No entanto, o Espírito Santo diz: No princí-
pio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus (Jo 1.1). Existe 
a eternidade, e a eternidade se fez carne e habitou entre nós, para que todo 
aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna (Jo 1.14a; 3.16b).

Não vou até os modernistas pedir perdão. Não vou até os 
liberais a fim de me desculpar. Não vou até os filósofos justifi-
cando-me: “Desculpem-me, mas sou cristão”. Em vez disso, vou 
até eles e digo: “Tenho o que vocês estão procurando. É disso 

dE u s  col o cou o E t E r no E m n o s s a  a l m a

E ELE HABITOU ENTRE NÓS.indd   27 12/12/2013   15:17:20



28

E E l E  h a b i t ou E n t r E  n ó s

que vocês precisam. Algo no coração de vocês foi feito para 
valorizar o eterno e nunca se satisfará a menos que obtenha a 
eternidade, a imortalidade e a promessa dali em diante”. E digo: 
“Agora, recebam”.

Paulo foi a Atenas e a Corinto, entre os filósofos estudiosos 
de seu tempo, e disse: Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus 
Cristo e este crucificado (1 Co 2.2). Essa é a Rocha; por isso, cantamos 
o hino: “Rocha eterna, que morreste por mim, em Ti quero me 
esconder”. Essa é a Rocha que permanece. O náufrago está na 
Rocha agora e não perecerá, pois ela é sólida. Ele pode tremer e 
se abalar, mas a Rocha nunca Se abala.

Onde cOmeça O cristianismO

Todas as religiões do mundo tiveram um começo. Você pode 
rastrear, começando por seu fundador. Todas têm um começo 
e terão um fim. O cristianismo é diferente. Onde começa o 
cristianismo? Não tem começo nem fim. O coração humano 
deseja aquilo que nunca tem começo nem fim – a saber, o 
Verbo, que estava com o Pai no início, o Verbo, que era Deus, e 
o Verbo, que é Deus. Ó, como é maravilhoso o Senhor nos ter 
dado isso e como é terrível que muitos não o aceitem! Como é 
terrível que tenhamos de ficar apavorados com relação ao Céu e 
flagelados com a ameaça do inferno!

O pecado em nossa natureza animal arruinou-nos. Que 
voltemos para Deus e Cristo e digamos: “Senhor Jesus, creio em 
Ti! Creio que Tu és a Palavra eterna e que, em Ti, disponho de 
uma duração eterna, que é igual à duração eterna de Deus. Tenho a  
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vida eterna que estava com o Pai”. A vida que Deus nos oferece não 

é uma questão de duração, mas, sim, de qualidade. Essa qualidade 

de vida dada por Ele é a Sua própria vida no nosso coração. Isso 

toma conta da duração e de tudo o mais.

Deus criou nossa alma para que ela se satisfizesse apenas com 

a eternidade divina da Palavra, do Verbo que Se fez carne.

1Isaac Watts (1674-1748) foi poeta, pregador, teólogo, lógico e pedagogo inglês. É reconhecido como o 
“Pai do Hino Inglês”. Com 20 anos de idade, concluiu o curso na Academia Não Conformista de Stoke 
Newington e ficou em casa por dois anos. Foi nesse período que escreveu o conteúdo do Hymns and 
spiritual songs [Hinos e cânticos espirituais]. (Fonte: http://harpadigital.jimdo.com/isaac_watts.php)

dE u s  col o cou o E t E r no E m n o s s a  a l m a
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