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Capítulo 1
O DEUS QUE NÃO MUDA
Deus não é homem, para que minta; nem filho
de homem, para que se arrependa.
Números 23.19

Durante a nossa vida, ouvimos muitas
declarações a respeito do caráter de Deus,
o Criador de tudo o que há. Algumas delas
evidenciam a retidão da Sua justiça; outras, o
Seu sábio comando em tempos de tribulações e
o Seu zelo de Pai amoroso. No entanto, tudo o
que falarmos sobre o Eu Sou estará aquém da
Sua grandeza (Êx 3.14). Nossa capacidade de
compreendê-Lo e descrever os Seus atributos
é limitada. Faltam-nos palavras capazes de
expressar o quão lindo e maravilhoso é Aquele
que planejou o homem (Rm 11.33-36). Apenas
na eternidade, quando o nosso corpo for
glorificado e O contemplarmos face a face, é que
conheceremos o Pai completamente, tal qual Ele
nos conhece (1 Co 13.12).
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Hoje, o Senhor Se revela pela Palavra escrita,
a qual é avivada pelo Espírito Santo em nosso
coração quando meditamos nela. Esse saltar
aos olhos do que está registrado na Bíblia nos
dá sabedoria, conhecimento e fé. Deus faz isso
porque nos ama. Precisamos ter ciência da Sua
natureza, além de crer nEle e obedecer-Lhe, para
que as Suas bênçãos nos alcancem. Ao conhecer
o Criador, a criatura entende a sua condição de
filho e pode assumir o seu lugar na família de
Deus. No tempo dos patriarcas, porém, Deus
Se comunicava com os homens usando outros
meios, inclusive os profetas (Hb 1.1).
Balaão, um profeta que vivia em Petor,
cidade da Mesopotâmia, famoso pelos seus
encantamentos, conhecia o Deus vivo e sabia
de Seu amor, Sua soberania e fidelidade pelo
povo de Israel (Nm 22.5-7). Ele tivera um contato
real com o Senhor quando Balaque lhe enviou
alguns moabitas e midianitas influentes, a fim de
convencê-lo a proferir maldições contra o arraial
israelita em troca de riquezas.
Não sabemos quantos dias foram neces
sários para a comitiva que saiu de Moabe
alcançar Petor, mas, a pé ou a cavalo, e sendo a
distância bem grande, a viagem deve ter durado
meses. Tão logo aqueles homens chegaram,
pediram a Balaão que lhes acompanhasse até o
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acampamento israelita, a fim de amaldiçoá-lo.
O profeta buscou a Deus que lhe respondeu
claramente: Não irás com eles, nem amaldiçoarás a
este povo, porquanto bendito é (Nm 22.12).
Balaão recusou o convite, e o assunto
pareceu encerrado. No entanto, o rei moabita
insistiu, enviando-lhe uma comitiva ainda mais
importante. Movido pela ganância, o profeta
disse aos novos emissários que não poderia
traspassar o mandado do SENHOR (v. 18), mas,
ainda assim, consultaria o Altíssimo novamente.
Se alguém recebeu a orientação do Alto e insiste
em buscar outra revelação, deixa o centro da
soberana vontade divina para fazer o que não
convém. Quando Deus fala, o homem deve
aceitar Suas ordens como palavra final. Insistir
a respeito de algo diferente do Seu mandamento
nunca será bom!
Aquele profeta ignorava, porém, que o
Onisciente conhece o coração humano e, por
isso, sabia que ele desejava acompanhar os
moabitas (1 Sm 16.7)! Então, ele recebeu o
consentimento para que fosse ter com Balaque,
mas lhe foram impostas duas exigências: Balaão
deveria aguardar ser chamado por aqueles
homens para partir para Moabe e apenas faria
o que lhe fosse dito pelo Senhor (v. 20).
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