
VER A DEUS 

Através das Bem-aventuranças, Jesus promete a felicidade, indicando sempre os meios para consegui-la: 

“Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o Reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque 

possuirão a terra...” 

Ele próprio foi quem encarnou mais plenamente as atitudes que as Bem-aventuranças preconizam. Foi pobre e 

sofrido, teve fome e sede de justiça, foi misericordioso e puro de coração, trabalhou pela paz e reconciliação, foi 

perseguido e morreu pela causa do bem. 

As promessas das Bem-aventuranças se referem à felicidade da qual gozaremos quando o Reino de Deus estiver 

plenamente estabelecido no fim dos tempos. Então será alcançada a finalidade suprema da existência humana: ver 

a Deus. “Vê-lo-emos tal como ele é” (1Jo 3, 2). “Vê-lo-emos face a face” e “não como num espelho” (1Cor 13, 12). 

Mas, que significa na Bíblia a expressão “ver a Deus”? Ela tem origem em “ver o rei” ou “ver a face do rei”, 

expressões usadas nas cortes reais do Oriente Médio. Foi introduzida no culto litúrgico e depois passou a ser 

aplicada com relação ao fim dos tempos. É com este caráter escatológico que devemos interpretá-la em “Bem-

aventurados os puros de coração porque verão a Deus” (Mt 5, 8). 

Na linguagem da corte, “ver o rei” (ou “ver a face do rei”) significava estar entre seus colaboradores, ter acesso a 

ele, poder chegar-se a ele a qualquer momento, estar em contato direto e habitual com ele. 

A corte do rei da Pérsia era organizada com sete grandes personalidades, “que viam a face do rei”. Imaginou-se, 

então, que na corte celeste houvesse sete altos dignitários que viam o rosto de Deus e tinham acesso direto a ele. 

Ao identificar-se diante de Tobias, Rafael diz-lhe: “Eu sou Rafael, um dos sete anjos que estão na presença do 

Senhor e têm acesso à glória de Deus” (Tb 12, 15).O Apocalipse faz referência a “sete anjos que estão diante de 

Deus” (Ap 8, 2). 

Esses anjos exercem uma função litúrgica: são mediadores entre Deus e aqueles que não têm acesso direto a ele. 

Assim, da linguagem real profana, da corte, “ver a Deus” passa à linguagem litúrgica. 

No judaísmo ocorre várias vezes a expressão “ver a face de Deus” com o significado de apresentar-se diante de 

Deus em seu templo, tomar parte no culto que lhe é prestado. “Quando verei a face de Deus?” (Sl 42, 3). “Os retos 

verão a sua face” (Sl 11, 7). “Quero contemplar-vos no santuário” (Sl 63, 3). 

Da linguagem litúrgica, “ver a Deus” se transpõe para o contexto escatológico, para o fim dos tempos, quando for 

inaugurado o mundo novo: 

“Na cidade (na Jerusalém nova) estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos lhes prestarão culto; verão sua 

face, e seu nome estará sobre suas frontes” (Ap 22, 3-4). 

Os servos de Deus são admitidos diante de Deus para prestar-lhe culto no santuário celeste. São chamados à sua 

presença, a gozar da sua familiaridade, com o fim de servi-lo ativamente. Mas, para isso, é necessário ter um 

coração puro. 

Essa pureza do coração, no entanto, deve permitir-nos, desde já, realizar uma experiência da intimidade divina, uma 

relação pessoal com Deus, um diálogo com ele. 

“Senhor, criai em mim um coração que seja puro” (Sl 50, 12). “Na imensidão de vosso amor, purificai-me!” (Sl 50, 3). 

 


