A ONIPRESENÇA DE DEUS

“SENHOR, tu me sondas e me conheces.
Sabes quando me sento e quando me levanto;
conheces de longe o meu pensamento. Examinas
o meu andar e o meu deitar; conheces todos os
meus caminhos. Antes mesmo que a palavra me
chegue à língua, tu, SENHOR, já a conheces
toda. Tu estás ao meu redor e sobre mim
colocas a tua mão. Tal conhecimento é
maravilhoso demais para mim; elevado demais
para que eu possa alcançá-lo. Para onde me
ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da
tua presença? Se eu subir ao céu, lá tu estás; se
fizer a minha cama nas profundezas, tu estás ali
também.” (Salmo 139.1-8)

A onipresença é a capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Em teologia, a
onipresença é um atributo1 divino segundo o qual Deus está presente em todos os pontos da criação.
Em conjunto à simplicidade divina, pode-se dizer que Deus está totalmente presente em cada ponto do
universo. Deus não tem dimensões espaciais. Seu centro está em todos os lugares; Sua circunferência
não está em lugar algum. O próprio Deus declara:
“Sou eu apenas Deus de perto? Não sou também Deus de longe? Pode alguém esconder-se em
esconderijos sem que eu o veja?, diz o SENHOR. Não sou eu o que enche os céus e a terra?, diz o
SENHOR.” (Jeremias 23.23-24)

Deus está presente em todos os lugares. Contudo, não devemos pensar sobre ele como se
ocupasse todos os espaços, porque ele não tem dimensões físicas. É como espírito que ele está em todo
lugar. Ainda que isso exceda a compreensão de criaturas como nós, presas ao corpo, o próprio Deus
está presente em toda parte, em sua majestade e poder.
No texto bíblico citado inicialmente, o salmista desenvolve o pensamento de que aonde quer
que vá, Deus sempre estará lá. Ele reconhece que não adiantaria nada tentar fugir de Deus, mesmo se
quisesse. Se não consegue esconder nada dEle, tampouco pode se esconder. Deus também não é um
homem comum de quem alguém possa se esconder no escuro. O poeta tem uma percepção forte da
presença de Deus e, como fica implícito, sua vida foi vivida à luz dessa consciência.
Há uma diferença entre a onipresença de Deus e a presença manifesta de dEle. É muito comum
ouvirmos expressões do tipo: “Deus está aqui!” ou “quem está sentindo a presença de Deus?”. Embora
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Um atributo é uma propriedade intrínseca ao seu sujeito, pela qual ele pode ser distinguido ou identificado.
Quando falamos dos atributos de Deus, estamos nos referindo àquelas qualidades de Deus que constituem o
que Ele é; não como partes fragmentadas ou segmentos de Deus. Os atributos são qualidades permanentes.
Não podem ser adquiridos ou perdidos. São intrínsecos. Os atributos de Deus são dimensões essenciais e
inerentes de Sua própria natureza, ou seja, os atributos são inseparáveis do ser ou da essência de Deus.
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haja uma resposta positiva da igreja diante dessas expressões, é fato que muita gente não está sentindo
absolutamente nada, porque embora “Deus esteja aqui”, Sua Presença não se manifesta. Existe uma
grande diferença entre Deus estar presente e Deus se manifestar.
A presença manifesta de Deus é diferente da onipresença dEle. Deus está presente em todos os
lugares, mas Ele apenas se manifesta onde é bem-vindo, onde Ele é desejado, procurado, onde Ele tem
liberdade para atuar, onde as pessoas abrem o coração. A presença manifesta de Deus gera mudança
de caráter, desperta santidade, desperta fome, desperta sede no coração das pessoas.
Deus escolhe certos lugares para manifestar Sua presença: o Céu é o lugar do Seu trono (cf.
Salmo 113.5). Ele não está mais presente em algum lugar do que em outro, mas manifesta a Sua
presença de modo especial (cf. Mateus 18.20). Quando o povo de Deus estava no deserto, a arca era o
lugar, geograficamente falando, onde Deus se manifestava em Israel e para Israel (cf. Êxodo 25.2122). Quando a arca é levada pelos filisteus, Deus continua presente em Israel por causa da Sua
Onipresença, contudo, não mais se manifesta (cf. 1Samuel 4.17-22).
A presença de Deus é contínua ao longo de toda a criação, embora não seja revelada da mesma
maneira e ao mesmo tempo para as pessoas em toda parte. Às vezes Ele pode estar ativamente
presente em uma situação, embora escolha não revelar a Sua presença em uma outra circunstância, em
alguma outra área.
A onipresença é o método de Deus de estar presente em todos os intervalos de tempo e espaço.
Embora Deus esteja presente em todo tempo e espaço, Ele não é localmente limitado a qualquer tempo
ou espaço. Deus está em toda parte e em cada momento. Nenhuma partícula ou molécula atômica é tão
pequena para escapar da presença de Deus, e nenhuma galáxia é tão grande que Ele não a possa
conter. Entretanto, se tentássemos remover a criação, Deus ainda a conheceria, pois Ele sabe de todas
as possibilidades, sejam elas reais ou não.
Deus está naturalmente presente em todos os aspectos da ordem natural das coisas, em todo
tempo, maneira e lugar (cf. Isaías 40.12, Naum 1.3). Deus está ativamente presente de uma maneira
diferente em cada acontecimento na história como um guia providente dos assuntos humanos (cf.
Salmo 48.7, 2Crônicas 20.37, Daniel 5.5-6). Deus está presente e atento de uma maneira especial
àqueles que invocam o Seu nome, intercedem por outros, adoram a Deus, fazem petições e oram
fervorosamente por perdão (cf. Salmo 46.1). Ele está supremamente presente na pessoa do Seu Filho,
o Senhor Jesus Cristo (cf. Colossenses 2.19), e misticamente presente na igreja universal que cobre a
terra e contra a qual as portas do inferno não prevalecerão.
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