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O AMOR INCOMPARÁVEL DE DEUS! 

“Porém, como dizem as Escrituras Sagradas: ‘O 
que ninguém nunca viu nem ouviu, e o que jamais 
alguém pensou que podia acontecer, foi isso o que 
Deus preparou para aqueles que o amam.’” 
(1Coríntios 2:9 - NTLH) 

A citação acima, proferida pelo apóstolo Paulo, 

é uma paráfrase do texto de Isaías 64:4 que diz: 

“Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem 

com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se 

viu um Deus além de ti, que opera a favor 

daquele que por ele espera.”. 

Ao fazer essa citação, Paulo não trata 

especificamente das coisas celestiais, ou 

terrenas. Mas da qualidade da nossa vida 

interior, cuja transformação se faz através da 

operação do amor de Deus em nós. Ele aponta 

para a revelação da mensagem salvadora do Evangelho ao ser humano e seus efeitos na vida cristã. 

Paulo queria que  a fé dos coríntios não se apoiasse em argumentos sutis. Mas no poder de Deus. O 

Evangelho proclamado por Paulo só podia ser compreendido por revelação divina. Tais coisas, ocultas 

há tanto tempo, são agora reveladas pelo Espírito Santo (cf. 1Coríntios 2:10). Mas tais revelações não 

podem ser captadas por olhos ou ouvidos humanos. Só é possível mediante um coração receptivo ao 

amor Deus por nós. 

Ao trazermos esse princípio divino para os nossos dias, aprendemos que nós só podemos conhecer de 

Deus o que Ele mesmo revelar de Si. Deus é incomparável e surpreendente. O amor de Deus é sempre 

desejoso de nos surpreender com Sua Graça (cf. Efésios 3:20). Ele tem preparado para nós algo tão 

maravilhoso que é impossível que a nossa mente humana limitada possa compreender por si mesma. É 

na demonstração sincera do nosso amor a Deus, que compreendemos os verdadeiros propósitos de 

Deus para nossa vida (cf. Romanos 12:2). 

A citação de Isaías 64:4, feita por Paulo, foi para chamar a nossa atenção para a Graça totalmente 

inesperada que Deus concedeu aos que O amam. Algo tão maravilhoso que não ocorreu à mente de 

nenhum ser humano. Portanto, ame a Deus com uma intensidade cada vez maior. Permita-se ser 

surpreendido pela infinita Graça e que provém dEle. Quando isso acontece, projetos de Deus para nós, 

que antes estavam ocultos aos nossos olhos, passam a estar ao alcance do nosso coração! 

 


