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“Um pequeno conhecimento 
DE Deus vale bem mais do que 

um grande conhecimento 
SOBRE Deus”

“Meditação é o ato de trazer à mente as várias coisas 
conhecidas sobre os procedimentos, as peculiaridades, 
os propósitos e as promessas de Deus; pensar, deter-se 

nelas e aplicá-las à própria vida. É a atividade do 
pensamento santo, conscientemente apresentado 
diante de Deus, sob seus olhos, com seu auxílio, e 

como meio de comunicação com ele.”



Uma boa consequência...

“Aquele que pensa em Deus com frequência terá a mente mais 
aberta que alguém que apenas caminha penosamente por este 
estreito globo. Nada alargará mais o intelecto, nada expandirá 

mais a alma do homem que a investigação dedicada, cuidadosa e 
contínua do grande tema da divindade  ”.



“Mas o que para mim era lucro, passei a considerar 
perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero 
tudo como perda, comparado com a suprema grandeza 
do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja 

causa perdi todas as coisas. Eu as considero como 
esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado 

nele, não tendo a minha própria justiça que procede da 
lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que 

procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a 
Cristo, ao poder da sua ressurreição e à participação em 
seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte
para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os 

mortos”.  (Filipenses 3. 7 – 11)



“ Há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em 
seu ser e perfeições. Ele é um espírito puríssimo, 

invisível, sem corpo, membros ou paixões; é imutável, 
imenso, eterno, incompreensível - onipotente, 

onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, 
fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o 

conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. 
É cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, 

muito bondoso e verdadeiro remunerador dos que o 
buscam e, contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, 

pois odeia todo o pecado; de modo algum terá por 
inocente o culpado”.  (CFW, II, 1)



Atributos incomunicáveis:

“São aqueles que distinguem Deus como Deus, ímpar naquilo que 
é e faz. São a marca distintiva do Altíssimo, que o torna 

absolutamente inigualável. São exclusivos de Deus, sem qualquer 
correspondência nas criaturas. Não são transferíveis aos seres 

humanos, pois a finitude destes impede que os possuam”.



“ Há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em 
seu ser e perfeições. Ele é um espírito puríssimo, 

invisível, sem corpo, membros ou paixões; é imutável, 
imenso, eterno, incompreensível - onipotente, 

onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, 
fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o 

conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. 
É cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, 

muito bondoso e verdadeiro remunerador dos que o 
buscam e, contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, 

pois odeia todo o pecado; de modo algum terá por 
inocente o culpado”.  (CFW, II, 1)



“Vede, agora, que Eu Sou, Eu somente, e mais nenhum 
deus além de mim”. (Deuteronômio 32.39)

“Vós sois as minhas testemunhas, diz o SENHOR, o meu 
servo a quem escolhi; para que o saibais, e me creiais, e 
entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim deus 
nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá”. 

(Isaías 43.10)

A SINGULARIDADE DE DEUS



Helena: Todo mundo é especial, Flecha!
Flecha: Isso é apenas outro jeito de dizer que ninguém realmente é!

Uma consequência lógica...

“Se houvesse mais de um Deus, não haveria Deus de fato”.



“ Há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em 
seu ser e perfeições. Ele é um espírito puríssimo, 

invisível, sem corpo, membros ou paixões; é imutável, 
imenso, eterno, incompreensível - onipotente, 

onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, 
fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o 

conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. 
É cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, 

muito bondoso e verdadeiro remunerador dos que o 
buscam e, contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, 

pois odeia todo o pecado; de modo algum terá por 
inocente o culpado”.  (CFW, II, 1)



EM SEU SER

“Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, 
descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir 

variação ou sombra de mudança.”
(Tiago 1.17)

A IMUTABILIDADE DE DEUS



EM SEUS DECRETOS

“Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade: que eu 
sou Deus, e não há outro, eu sou Deus, e não há outro 

semelhante a mim; que desde o princípio anuncio o que 
há de acontecer e desde a antiguidade, as coisas que 

ainda não sucederam; que digo: o meu conselho 
permanecerá de pé, farei toda a minha vontade;

que chamo a ave de rapina desde o Oriente e de uma 
terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu o disse, 

eu também o cumprirei; tomei este propósito, também o 
executarei.” (Isaías 46.8 - 11)

A IMUTABILIDADE DE DEUS



EM SEUS ATRIBUTOS: MISERICÓRDIA

“Porque eu, o SENHOR, não mudo; por isso, vós, ó filhos 
de Jacó, não sois consumidos.” (Malaquias 3.6 – Lm 3.22)

A IMUTABILIDADE DE DEUS

“Porque o SENHOR é bom, a sua misericórdia dura para 
sempre, e, de geração em geração, a sua fidelidade.” 

(Salmo 100.5)



“ Há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em 
seu ser e perfeições. Ele é um espírito puríssimo, 

invisível, sem corpo, membros ou paixões; é imutável, 
imenso, eterno, incompreensível - onipotente, 

onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, 
fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o 

conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. 
É cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, 

muito bondoso e verdadeiro remunerador dos que o 
buscam e, contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, 

pois odeia todo o pecado; de modo algum terá por 
inocente o culpado”.  (CFW, II, 1)



Atributos incomunicáveis:

“São aqueles que distinguem Deus como Deus, ímpar naquilo que 
é e faz. São a marca distintiva do Altíssimo, que o torna 

absolutamente inigualável. São exclusivos de Deus, sem qualquer 
correspondência nas criaturas. Não são transferíveis aos seres 

humanos, pois a finitude destes impede que os possuam”.



É impossível medir ou quantificar as características do 
Ser divino. Podemos medir a bondade do homem, seu 
conhecimento, seu poder, mas não podemos fazer o 

mesmo com Deus, pois Deus tem esses atributos num 
grau infinito, impossível de ser medido ou averiguado 

em toda a sua profundeza.

A INFINIDADE DE DEUS



CONEXÃO ENTRE OS ATRIBUTOS

A INFINIDADE DE DEUS

A infinidade de Deus diz respeito a tudo o que Ele é. 
Trata-se de um atributo que qualifica todos os 

outros atributos. Sua misericórdia é infinita, seu 
poder é infinito, etc...



EM RELAÇÃO AO TEMPO: ETERNIDADE

A INFINIDADE DE DEUS

EM RELAÇÃO AO ESPAÇO: IMENSIDÃO (ONIPRESENÇA)

Este é um dos atributos mais difíceis de serem entendidos, porque nós 
estamos presos a duas categorias das quais não podemos escapar: 

tempo e espaço. Não podemos escapar da ideia de passado, presente e 
futuro; aqui e lá, longe e perto. Mas não é possível enquadrar Deus 

nessas mesmas categorias.

Eis que Deus é grande, e não o podemos compreender; o número dos seus anos não 
se pode calcular. (Jó 36.26)

Mas, de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem 
conter, quanto menos esta casa [Templo] que eu [Salomão] edifiquei. (1 Reis 8.27)



SUA IMENSIDÃO E ONIPRESENÇA

A INFINIDADE DE DEUS (ESPAÇO)

IMENSIDÃO assinala que Deus transcende a todo o espaço sem 
ficar sujeito às limitações do mesmo. Expressa que Deus é infinito 

em sua relação com o espaço.

ONIPRESENÇA denota que Deus enche cada parte do espaço com 
seu ser completo.

Imensidão enfatiza a transcendência; 
Onipresença enfatiza a imanência.



SUA ETERNIDADE

Conceito popular: Deus existe desde sempre e para todo o 
sempre. Não tem princípio nem fim. Ele criou o tempo, portanto 
existe ACIMA do tempo. Deus não nasceu, não envelhece, não 

morrerá.  (Salmo 90)

Conceito filosófico: a eternidade é a perfeição divina por meio da 
qual Deus se eleva acima de todas as limitações temporais, todas 
as sucessões de momentos, e goza da plenitude de sua existência 

num indivisível presente. (Perfeito profético)

A INFINIDADE DE DEUS (TEMPO)



“ Há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em 
seu ser e perfeições. Ele é um espírito puríssimo, 

invisível, sem corpo, membros ou paixões; é imutável, 
imenso, eterno, incompreensível - onipotente, 

onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, 
fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o 

conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. 
É cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, 

muito bondoso e verdadeiro remunerador dos que o 
buscam e, contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, 

pois odeia todo o pecado; de modo algum terá por 
inocente o culpado”.  (CFW, II, 1)



A interligação dos atributos incomunicáveis: 

• Deus é eterno por ter vida em si mesmo (independência)

• Se não fosse eterno, Deus não seria imutável: tudo o que 
“começou” pode “acabar” ou “mudar”

• Se não fosse eterno, Deus não seria perfeito: duração finita não 
se harmoniza com perfeição infinita

•Se Deus não fosse eterno, não seria incompreensível 
(transcendente)

•Se Deus não fosse eterno, não seria onipotente



“ Há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em 
seu ser e perfeições. Ele é um espírito puríssimo, 

invisível, sem corpo, membros ou paixões; é imutável, 
imenso, eterno, incompreensível - onipotente, 

onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, 
fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o 

conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. 
É cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, 

muito bondoso e verdadeiro remunerador dos que o 
buscam e, contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, 

pois odeia todo o pecado; de modo algum terá por 
inocente o culpado”.  (CFW, II, 1)



“ Há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em 
seu ser e perfeições. Ele é um espírito puríssimo, 

invisível, sem corpo, membros ou paixões; é imutável, 
imenso, eterno, incompreensível - onipotente, 

onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, 
fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o 

conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. 
É cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, 

muito bondoso e verdadeiro remunerador dos que o 
buscam e, contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, 

pois odeia todo o pecado; de modo algum terá por 
inocente o culpado”.  (CFW, II, 1)



EM SUA EXISTÊNCIA

“EU SOU O QUE SOU.” (Êxodo 3.13 – 15)

A INDEPENDÊNCIA DE DEUS

“Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao 
Filho ter a vida em si mesmo” (João 5.26)

“O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da 
terra, não habita em templos feitos por mãos de homens; nem 

tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de 
alguma coisa; pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, e a respiração, 

e todas as coisas” (Atos 17.24 – 25)



EM SEUS PENSAMENTOS

A INDEPENDÊNCIA DE DEUS

“Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do 
conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus 
juízos, e quão inescrutáveis, os seus caminhos! Quem, 
pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu 
conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe 

venha a ser restituído?” (Romanos 11. 33 – 35)



NA FORMULAÇÃO DOS SEUS PLANOS

A INDEPENDÊNCIA DE DEUS

“Quem guiou o Espírito do SENHOR? Ou, como seu 
conselheiro, o ensinou? Com quem tomou ele conselho, 
para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na 

vereda do juízo, e lhe ensinou sabedoria, e lhe mostrou o 
caminho de entendimento?” (Isaías 40. 13 – 14)



NA EXECUÇÃO DA SUA VONTADE

A INDEPENDÊNCIA DE DEUS

“Todos os moradores da terra são por ele reputados em 
nada; e, segundo a sua vontade, ele opera com o 

exército do céu e os moradores da terra; não há quem 
lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: Que fazes?” 

(Daniel 4.35)



“Deus tem em si mesmo, e de si mesmo, toda a vida, glória, 
bondade e bem-aventurança. Ele é todo suficiente em si e para si, 
pois não precisa das criaturas que trouxe à existência, não deriva 
delas glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por 

elas, para elas e sobre elas. Ele é a única origem de todo o ser; 
dele, por ele e para ele são todas as coisas e sobre elas tem ele 

soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo 
quanto quiser. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante 
dele; o seu saber é infinito, infalível e independente da criatura, 

de sorte que para ele nada é contingente ou incerto. Ele é 
santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras e 

em todos os seus preceitos. Da parte dos anjos e dos homens e de 
qualquer outra criatura lhe são devidos todo o culto, todo o 

serviço e obediência, que ele há por bem requerer
deles.”.  (CFW, II, 2)



“Deus tem em si mesmo, e de si mesmo, toda a vida, glória, 
bondade e bem-aventurança. Ele é todo suficiente em si e para si, 
pois não precisa das criaturas que trouxe à existência, não deriva 

delas glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por 
elas, para elas e sobre elas. Ele é a única origem de todo o ser; 
dele, por ele e para ele são todas as coisas e sobre elas tem ele 

soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo 
quanto quiser. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante 
dele; o seu saber é infinito, infalível e independente da criatura, 

de sorte que para ele nada é contingente ou incerto. Ele é 
santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras e 

em todos os seus preceitos. Da parte dos anjos e dos homens e de 
qualquer outra criatura lhe são devidos todo o culto, todo o 

serviço e obediência, que ele há por bem requerer
deles.”.  (CFW, II, 2)



A TRANSCENDÊNCIA DE DEUS

Deus está acima e além de sua criação, sendo infinitamente 
superior a tudo o que possamos perceber ou imaginar. Ele não é 

simplesmente maior do que o homem, mas total e 
fundamentalmente superior. 

Porque os meus pensamentos não são os vossos 
pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, 

diz o SENHOR, porque, assim como os céus são mais altos do 
que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os 
vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais altos do que 

os vossos pensamentos. (Isaías 55. 8 – 9)



IMPORTÂNCIA DA TRANSCENDÊNCIA 

1) Combate o orgulho humano: “O homem não é a 

medida mais alta do universo, nem a medida mais alta de 

verdade ou valor”

2) Gera reverência: que deve ser expressa principalmente 

em nossa adoração. 

3) Necessidade de revelação: não poderíamos aprender 

de Deus, a menos que Ele se revelasse a nós. 



“ Há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em 
seu ser e perfeições. Ele é um espírito puríssimo, 

invisível, sem corpo, membros ou paixões; é imutável, 
imenso, eterno, incompreensível - onipotente, 

onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, 
fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o 

conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. 
É cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, 

muito bondoso e verdadeiro remunerador dos que o 
buscam e, contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, 

pois odeia todo o pecado; de modo algum terá por 
inocente o culpado”.  (CFW, II, 1)



“Deus tem em si mesmo, e de si mesmo, toda a vida, glória, 
bondade e bem-aventurança. Ele é todo suficiente em si e para si, 
pois não precisa das criaturas que trouxe à existência, não deriva 
delas glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, 
por elas, para elas e sobre elas. Ele é a única origem de todo o 
ser; dele, por ele e para ele são todas as coisas e sobre elas tem 
ele soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas 
tudo quanto quiser. Todas as coisas estão patentes e manifestas 
diante dele; o seu saber é infinito, infalível e independente da 

criatura, de sorte que para ele nada é contingente ou incerto. Ele é 
santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras e 

em todos os seus preceitos. Da parte dos anjos e dos homens e de 
qualquer outra criatura lhe são devidos todo o culto, todo o 

serviço e obediência, que ele há por bem requerer
deles.”.  (CFW, II, 2)



A IMANÊNCIA DE DEUS

A vida e sua renovação dependem inteiramente do envolvimento 
de Deus com o mundo. Deus se relaciona com o mundo criado, 

especialmente com o homem e sua história. 

Tudo foi criado por meio dele (Jesus) e para ele. Ele é antes de 
todas as coisas. Nele, tudo subsiste. (Colossenses 1. 16 – 17)

Jesus sustenta “todas as coisas pela palavra do seu poder” 
(Hebreus 1.3)



“Se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si 
recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a 

carne juntamente expiraria, e o homem voltaria 
para o pó”. (Jó 34. 14 – 15)

Disse ainda o SENHOR: Certamente, vi a aflição do 
meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por 
causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento; 
por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e 

para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e 
ampla, terra que mana leite e mel. (Êxodo 3.7 – 8)



Excelso é o SENHOR, acima de
todas as nações, e a sua
glória, acima dos céus. Quem
há semelhante ao SENHOR,
nosso Deus, cujo trono está
nas alturas, que se inclina
para ver o que se passa no
céu e sobre a terra?

Salmo 113. 4 – 6 

SINGULARIDADE, IMANÊNCIA E TRANSCENDÊNCIA 

Transcendência

Imanência

Singularidade



“ Há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em 
seu ser e perfeições. Ele é um espírito puríssimo, 

invisível, sem corpo, membros ou paixões; é imutável, 
imenso, eterno, incompreensível - onipotente, 

onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, 
fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o 

conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. 
É cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, 

muito bondoso e verdadeiro remunerador dos que o 
buscam e, contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, 

pois odeia todo o pecado; de modo algum terá por 
inocente o culpado”.  (CFW, II, 1)



DISCIPLINA VIOLA O AMOR?

Salmo 89.30 Se os seus filhos desprezarem a minha lei e não
andarem nos meus juízos, 31 se violarem os meus preceitos e
não guardarem os meus mandamentos, 32 então, punirei com
vara as suas transgressões e com açoites, a sua iniqüidade. 33
Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a
minha fidelidade.

Hebreus 12.4 Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não
tendes resistido até ao sangue 5 e estais esquecidos da
exortação que, como a filhos, discorre convosco: Filho meu,
não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem
desmaies quando por ele és reprovado; 6 porque o Senhor
corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. 7 É
para disciplina que perseverais (Deus vos trata como filhos);
pois que filho há que o pai não corrige? 8 Mas, se estais sem
correção, de que todos se têm tornado participantes, logo, sois
bastardos e não filhos.

Apocalipse 3.19 Eu repreendo e disciplino a quantos amo.
Sê, pois, zeloso e arrepende-te.



“Deus tem em si mesmo, e de si mesmo, toda a vida, glória, 
bondade e bem-aventurança. Ele é todo suficiente em si e para si, 
pois não precisa das criaturas que trouxe à existência, não deriva 

delas glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por 
elas, para elas e sobre elas. Ele é a única origem de todo o ser; 

dele, por ele e para ele são todas as coisas e sobre elas tem ele 
soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas 

tudo quanto quiser. Todas as coisas estão patentes e manifestas 
diante dele; o seu saber é infinito, infalível e independente da 

criatura, de sorte que para ele nada é contingente ou incerto. Ele é 
santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras e 

em todos os seus preceitos. Da parte dos anjos e dos homens e de 
qualquer outra criatura lhe são devidos todo o culto, todo o 

serviço e obediência, que ele há por bem requerer
deles.”.  (CFW, II, 2)



No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada (Sl 115.3). 

Tudo quanto aprouve ao SENHOR, ele o fez, nos céus e na terra, no 
mar e em todos os abismos (Sl 135.6). 

Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada; e, 
segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os 

moradores da terra; não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe 
dizer: Que fazes? (Dn 4.35). 

“...fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito 
daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade”

(Ef 1.11). 





“Deus tem em si mesmo, e de si mesmo, toda a vida, glória, 
bondade e bem-aventurança. Ele é todo suficiente em si e para si, 
pois não precisa das criaturas que trouxe à existência, não deriva 

delas glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por 
elas, para elas e sobre elas. Ele é a única origem de todo o ser; 
dele, por ele e para ele são todas as coisas e sobre elas tem ele 

soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo 
quanto quiser. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante 
dele; o seu saber é infinito, infalível e independente da criatura, 

de sorte que para ele nada é contingente ou incerto. Ele é 
santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras e 
em todos os seus preceitos. Da parte dos anjos e dos homens e 
de qualquer outra criatura lhe são devidos todo o culto, todo o 

serviço e obediência, que ele há por bem requerer
deles.”.  (CFW, II, 2)





PAUL WASHER:

“Domingo de manhã (nos E.U.A.) é 
uma das horas de maior idolatria”

As pessoas têm comparecido para 
adorar um “deus” diferente do 

DEUS revelado na Bíblia. 

O “deus” que elas vieram adorar se 
parece muito mais com o Papai 

Noel do que com o 
Todo-Poderoso “EU SOU”.





Conhecendo o Catecismo Maior

Pergunta 7: Quem é Deus?
Resposta: Deus é Espírito (Jo 4.24), em si e por si infinito em seu ser
(1Re 8. 27), glória, bem-aventurança e perfeição(Ex 3.14); todo-
suficiente (At 17.24,25), eterno (Sl 90. 2), imutável (Ml 3.6),
insondável (Rm 11.33), onipresente (Jr 23.24), onipresente (Ap 4. 8),
infinito em poder (Hb 4.13), sabedoria (Rm 16.27), santidade (Is 6.
3), justiça (Dt 32.4), misericórdia e clemência, longânimo e cheio de
bondade e verdade (Ex 34.6).

Pergunta 8: Há mais de um Deus?
Resposta: Há um só Deus, o Deus vivo e verdadeiro (Dt 6.4; Jr 10.10;
1Co 8.4).



§III. Na unidade da Divindade há três pessoas de uma

mesma substância, poder e eternidade – Deus o Pai, Deus o
Filho e Deus o Espírito Santo (Mt 28.19; 2Co 13.13; Mt
3.16,17). O Pai não é de ninguém – não é nem gerado, nem
procedente; o Filho é eternamente gerado do Pai (Jo
1.14,18; Jo 17.24); o Espírito Santo é eternamente
procedente do Pai e do Filho (Gl 4.6; Jo 15.26).



Deus é único em essência e triplo em 
personalidade.

Essas definições expressam três verdades cruciais: 

(1) Pai, Filho e Espírito Santo são pessoas distintas;

(2) cada pessoa é totalmente Deus;

(3) há somente um Deus.



A Bíblia fala do Pai como Deus (Fp.1.2), 
de Jesus como Deus (Tt 2.13) 

e do Espírito Santo como Deus (At 5.3-4).



Marcos 1.9 Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré da
Galiléia e por João foi batizado no rio Jordão. 10
Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o
Espírito descendo como pomba sobre ele. 11 Então,
foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho
amado, em ti me comprazo.



O Pai trata a Si mesmo como “Eu”, enquanto Ele 
trata ao Filho e ao Espírito Santo como “Vós”. Do 

mesmo modo, o Filho trata a Si mesmo como 
“Eu”, mas ao Pai e ao Espírito Santo como “Vós”.



O Espírito Santo é uma pessoa, não uma força impessoal
(como a gravidade), o que é mostrado pelo fato de que
Ele fala (Hb.3.7), raciocina (At.15.28), pensa e
compreende (I Co.2.10-11), deseja (I Co.12.11), sente
(Ef.4.30) e oferece comunhão pessoal (II Co.13.14).







Pergunta 9: Quantas pessoas há na divindade? Resposta: Há três
pessoas na divindade: O Pai, o Filho e o Espírito Santo; estas três
pessoas são um só Deus verdadeiro e eterno, da mesma substância,
iguais em poder e glória, embora distintas pelas suas propriedades
pessoais (Mt 3.16-17; Mt 28.19; II Co 13. 13; Jo 10.30).

Pergunta 10: Quais são as propriedades pessoais das três pessoas da
Divindade? Resposta: O Pai gerou o Filho (Hb 1.5,6). O Filho foi gerado
do Pai (Jo 1.14), e o Espírito Santo é procedente do Pai e do Filho,
desde toda eternidade (Gl 4. 6; Jo 15.26).

Pergunta 11: Donde se infere que o Filho e o Espírito Santo são Deus,
iguais ao Pai? Resposta: As Escrituras revelam que o Filho e o Espírito
Santo são Deus igualmente ao Pai, atribuindo-lhes os mesmos nomes
(Jr 23.6; 1Jo 2.20; Sl 45.6; At 5.3,4), atributos (Jo 1.1; Is 9.6; Jo 2.24,25;
1Co 2.10,11; Hb 9.14), obras (Cl 1.16; Gn 1.2; Sl 104.30; Jo 1.3; e culto
(Mt 28.19; 2Co 13.13), que só a Deus pertencem.



A harmonia da Trindade: comunhão

O entrosamento da Trindade: serviço

A glorificação recíproca: bem e honra
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