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 Bíblia fala sobre um só 

ADeus (Dt 6:4; 1Cor 
8 : 4 ) .  N a  l í n g u a 

hebraica o termo “Deus” é 
usado frequente-mente na 
forma plural (Elohiym, no lugar 
da forma singular Elowahh). De 
acordo com as Escrituras, a 
Divindade (Gn 1:1 e 26; At 
17:29; Cl 2:9) compreende três 
dignatários divinos – o Pai, o 
Filho e o Espírito Santo – agindo 
juntos como Um (Is 48:16,17; Mt 
3:16,17; Jo 14:16 e 26). 

‘‘Assim diz o Senhor, o rei de Israel, o seu redentor, o 
Senhor dos Exércitos: Eu sou o primeiro e eu sou o 

último; além de mim não há Deus.’’
                                                              Isaías 44:6

Deus, o Pai é a primeira Pessoa da Divindade (Mt 3:17; Jo 14:28; At 1:7; Tg 1:17). 
Através de Cristo e do Espírito Santo, o Pai é o Criador e Sustentador de tudo. Deus é o Pai 
de todos os que aceitam Cristo como Salvador pessoal e obedecem a todos os Seus 
mandamentos. O atributo mais notável do Pai – e que motivou o plano de salvação – é o 
amor. Seu amor é revelado em nós se o próprio Deus habitar no coração através do 
Espírito Santo.

Jesus nos ensina a chamar Seu Pai de nosso Pai. Ele não se envergonha de nos 
chamar de irmãos. Tão pronto, tão ansioso é o coração do Salvador de acolher-   -nos 
como membros da família de Deus que logo nas primeiras palavras que devemos usar ao 
aproximar-nos de Deus, dá-nos a certeza de nossa relação divina: Pai.

Nossa fé na existência de Deus é baseada na evidência que Ele mesmo proveu. A mão 
de Deus está presente em todo lugar – na natureza, no curso da História, em nossa 
experiência pessoal, na constituição da natureza humana e acima de tudo, em Sua 
Palavra, a Bíblia.

A única  possibilidade  de  sabermos  sobre  Ele  é a  revelação  do  próprio  Deus.  Essa 

“Só Deus pode falar sobre Deus”

revelação é o ato pelo qual Ele Se 
mostra a Si mesmo e revela aquilo que 
não  poder ia  ser  conhec ido .  O 
conhecimento de Deus se torna mais 
claro mediante um estudo de Sua 
revelação.

= Exemplo 1: Os corpos celestes e 
a natureza, Sl 19:1-4.

= Exemplo 2: A natureza humana, 
Sl 139:13,14.
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1.  A Bíblia não tem nenhuma abordagem sobre a existência de Deus, pois os autores criam 
plenamente na existência dEle. A Bíblia foi escrita para aqueles que creem e não para 
incrédulos.
2.  As Escrituras não têm preocupação de aprovar a existência de Deus, mas simplesmente 
afirmá-la.
3.  A Bíblia foi escrita por pessoas que criam inquestionavelmente na existência de Deus.
4.  As Escrituras se preocupam em mostrar a revelação que Deus faz de si mesmo.
5.  Existe uma ideia inata do homem da existência de Deus “Semen Religionis” – A semente 
da religião foi plantada no coração do homem quando Deus o Criou (existe um vazio no ser 
humano que só pode ser preenchido por Deus).
6.  “Sensus Divinitatis” – O ser humano nasce com o senso que existe um ser divino por 
detrás de tudo o que ele vê e sente.
7.  O senso da existência de um Ser divino está gravado na mente do homem e não pode 
ser apagado.
8. A grandeza do universo e das obras da natureza testificam da existência de um Ser 
supremo – Criador.

“A revelação que Deus (o Pai) de Si mesmo deu em Sua Palavra é para nosso 
estudo. Esta, podemos procurar compreender. Mas além disso não devemos 

penetrar. O mais elevado intelecto pode esforçar-se até à exaustão em 
conjecturas concernentes à natureza de Deus, mas infrutíferos serão os 

esforços... Nenhuma mente humana pode compreender Deus. Ninguém se deve 
entregar a especulações com referência à Sua natureza. A esse respeito, o 

silêncio é eloquente. O Onisciente está acima de discussão”. CBV 429

A NEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DEUS

1. O ateísmo não é natural do homem, mas é produto de sua natureza pecaminosa.
2. O ateísmo não veio do ser humano como Deus o fez, mas do coração pecaminoso que o 
homem passou a ter após a queda. Todos os seres humanos foram mordidos pela 
serpente do ateísmo.

COMO PODEMOS SABER QUE DEUS EXISTE?

AS CONSEQUÊNCIAS DE NEGAR A 
EXISTÊNCIA DE DEUS

1. Os ateus estão perdidos (Ef 2:12).
2. Os ateus ficam sem padrões éticos confiáveis.
3. Os ateus cultuam a si mesmos.
4. Os ateus caem em grande impiedade. Até certo ponto o 
ateísmo é pior do que a idolatria.
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Deus pode ser conhecido, mas 
mesmo sendo conhecido, em 

Sua essência, Deus é 
incompreensível...

Isso quer dizer que a mente 
finita do homem não pode 
compreender a grandeza 

infinita de Deus.

Nunca podemos esquecer que 
Deus o Pai, dando-nos Jesus Seu 
amado Filho, deu a Si mesmo em 
prol da humanidade. Portanto, 
queridos  irmãos, crê e aceitar  o 

A NATUREZA DE DEUS

l Um Deus Pessoal (Jr 10:10,11,16 e 12)
l A forma definida de Deus (Gn 1:26-27; Dn 7:9, 13; Ez 1:26-28)
l Cristo revelou Deus (Cl 1:15; Hb 1:1-3; Jo 14:8-9; Jo 10:30)
l Deus é Espírito (Jo 4:23, 24)

COMO PODEMOS SABER QUE DEUS EXISTE?

OS ATRIBUTOS DE DEUS

l Os atributos de Deus são as qualidades, propriedades, virtudes e perfeições 
do Ser celestial.

l Os atributos de Deus revelam como Deus é também como é o Seu caráter.

“Você pensa que pode descobrir os segredos de 
Deus e conhecer completamente o Todo-poderoso”?
                                                                    Jó 11. 7   

Deus que nos amou a tal ponto de entregar o Seu único bem precioso, Jesus Cristo, 
para nos resgatar da miséria e ruína eterna é o suficiente para sabermos que Ele nos 
ama, nos valoriza e quer o melhor para nossas vidas. Com esse pensamento entregue-se 
completamente a Deus o Pai e faça dEle o Senhor de de sua vida em nome de Jesus. 
Amém.

SÁBADO À TARDE:

É um assunto que sugere diversas ideias e teorias infindas em explicações sem fim.

Conhecer e compreender os atributos divinos é a chave 
para a compreensão do Ser de Deus
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Também podem dividir-se em dois grupos:

OS NOMES DE DEUS

l Os nomes bíblicos de Deus são diversas descrições do Seu caráter
l Deus revelou os Seus próprios nomes ao Seu povo

Deus tem muitos nomes porque conhecemos muitas descrições verdadeiras do Seu 
caráter com base nas Escrituras.

Exemplos:
Elohim – Significa “Deus todo Poderoso” – este nome aparece 2200 vezes no AT. 
Enfatiza a ideia majestosa de Deus. Gn 1:1; Dt 5:23; Sl 68:7.
Nomes compostos com “EL” – “El” é genérico, e aparece combinado com outros nomes 
para ajudar a distinção entre o Deus verdadeiro e os falsos deuses.

Eternidade
Imortalidade
Onipresença
Onipotência
Perfeição absoluta
Imutabilidade                                                                                                                                                                                                                                        

Poder criador
Independência              
Infinidade                                                        
Onisciência                                                   
Vida em si mesmo                                                                                    

INCOMUNICÁVEIS

Amor                                                                
Santidade                                                     
Misericórdia                                                    
Paciência                                             
Graça                                                                
Justiça                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Conhecimento
Sabedoria                                              
Veracidade                                                     
Liberdade                                                    
Vontade                                                          
Glória                                               

COMUNICÁVEIS
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El-Shaddai – “Deus todo Poderoso” – Este nome é indicativo da proteção de Deus ao 
Seu povo. Aparece pela primeira vez no estabelecimento do pacto de Deus com Abraão. 
Gn 17:1,2; Gn 28:3.
El Elyon – “O Deus Altíssimo” – Este nome aponta para força, a soberania e a 
supremacia de Deus. Gn 14:18-24; Dt 32:8.
El Olam – “O Deus Eterno” – Este nome aponta para a imutabilidade e a constância de 
Deus. Gn 21:33; Is 40:28.
Adonai – “O Deus Governador” – este nome dá ênfase à superioridade do Deus de 
Israel sobre os outros deuses, e O aponta como o Grande Senhor, e O possuidor de todas 
as coisas. Dt 10:17.
Iavé – “O Deus Redentor” – Este nome é o mais frequentemente usado nas Escrituras, e 
revela a presença e a existência eterna de Deus. Ex 3:1-4; Ex 3:12-15. 
Yhnh – O tetragrama sagrado. Ex 3:1-4; Ex 3:12-15.
Nomes compostos com “IAVÉ” – há muitos nomes compostos com “IAVÉ” no AT.
Iavé Jireh – “O Senhor Proverá” – Este nome enfatiza as provisões de Deus para o Seu 
povo. Gn 22:14.
Iavé Mecadishkem – “O Senhor que vos santifica” – Este nome enfatiza o Deus que 
separa o Seu povo para Si mesmo e o santifica. Ex 31:13; Lv 21:8,23.
Iavé Nissi – “O Senhor é a minha bandeira” – Este nome revela Deus como o símbolo 
de vitória nas lutas do Seu povo. Ex 17:15-16.
Iavé Rohi – “O Senhor é o meu pastor” – Este nome apresenta Deus como a proteção, o 
sustento e o refrigério do Seu povo. Sl 23:1.
Iavé Shalom – “O Senhor é Paz” – Este nome retrata o Senhor como sendo a paz e o 
descanso do Seu povo. Jz 6:24.
Iavé Tsidkenu – “O Senhor nossa justiça” – Este nome retrata o Senhor como aquele 
que é absolutamente reto e justo. Jr 23:6.
Iavé Shamah – “O Senhor está ali” – Este nome retrata a presença constante do Senhor 
no meio do Seu povo. Ez 48:35.
Iavé Elohim Israel – “O Senhor Deus de Israel” – Este nome distingue o Deus de Israel 
em contraste com os falsos deuses das outras nações. Jz 5:3; Is 17:6.

l Os nomes de Deus apresentados no AT indicavam a personalidade de Deus em 
suas várias nuanças. No NT os nomes não são indicativos da personalidade de 
Deus, são mais títulos do que nomes próprios.

“O Pai não pode ser definido por coisa da Terra. O Pai é toda a plenitude da 
Divindade corporalmente, e invisível aos olhos mortais”. Ev 614


