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Quem é Deus? 
  
Essa é uma pergunta que intriga muitas pessoas pois toda humanidade tem 

a necessidade de Deus em sua vida. Uns tentam se relacionar com ele através 
de sacrifícios de animais, outros por adorar a lua, o sol e etc. A realidade é que 
o vazio que há no coração do homem só pode ser preenchido por Deus. 

Na Bíblia existe uma definição básica de quem é Deus: I João 4:16 
 
Deus pode ser definido como criador dos céus e da terra, o Pai celestial e 

inúmeros títulos que lhe são designados, mas basicamente a essência de Deus 
se resume em AMOR. Deus é amor em si mesmo e ama a sua criação de forma 
que Ele se importa com ela verdadeiramente. 

 
I João 3:16; 4: 7 e 8; João 3: 16 e 17; 
 
O amor de Deus se manifesta basicamente de duas formas: 

 Graça: Deus nos dá o que não merecemos (perdão, salvação, 
libertação e etc.). Efésios 2:8; Hebreus. 4:16. 

 Misericórdia: É Deus não nos dar o que merecemos (condenação, 
infernos e  escravidão). - Salmos. 103:8 

 
Deus possui atributos, que são características essenciais, permanentes e 

distintivas e nós vamos dividi-las em atributos naturais e morais: 
 

 Atributos Naturais – Fazem parte da natureza de Deus 
 

Onisciência: Deus é Espírito (João 4:24) perfeito e, como, tal, possui 
perfeito  conhecimento. Deus conhece a si mesmo e a todas as outras coisas de 
forma perfeita e infinita. Romanos 11:33; Deuteronômio 29:29; Salmos 139: 2 a 
4,11 e 13 

 
Onipotência: Deus possui todo o poder com a perfeição  infinita, todo o 

poder para fazer o que é digno d’Ele. Seu poder é ilimitado. Mateus 19:26; 
Gênesis 1:1-3; 18:14; Lucas 1:37 

 

Onipresença: Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não é     
limitado ao tempo e espaço. Salmos 139:7-10; Jeremias. 23:23-34; Provérbios. 
15:3 
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Espiritualidade: Deus é um ser espiritual, portanto é incorpóreo, invisível, 

sem substância material, sem partes ou paixões físicas, sendo livre de todas as 
limitações temporais. João 4:24 

 
Eternidade: Deus não tem início e nem fim. Ele existiu, existe e sempre 

existirá. Deuteronômio. 33:27; Salmos. 90:2 
 
Imutabilidade: Deus, em Sua natureza, seus atributos e conselhos, é 

imutável; pois tais coisas pertencendo a um Ser infinito, são absolutamente 
perfeitas e, portanto, não admitem possibilidade de variação ou mudança. Deus 
é imutável em sua essência, personalidade e atributos. Malaquias 3:6; I Samuel 
15:29; Salmos. 102: 26 e 27; Tiago 1:17. 

 
Auto-existência: Deus é absolutamente independente de tudo fora de Si 

mesmo para a continuidade e existência do Seu Ser. Existir faz parte de Sua 
natureza. João 5:26 

 
Tri-unidade: Deus é um só, mas se manifesta basicamente de três formas 

diferentes para que o ser humanos possa entender o agir de Deus em cada 
situação. Deus-Pai, o criador, Deus-Filho, o salvador e Deus-Espírito Santo, o 
conselheiro. Assim com uma pessoa é só uma mas exerce várias funções (pai, 
filho, empregado, cristão e etc.) Deus é um, mas se revela de diversas formas 
Deuteronômio 6:4; Gênesis 1:26; Isaías 6:8; Mateus 28:19,20. 

 
 Atributos Morais – Fazem parte da maneira do agir de Deus 
 
São atributos em relação a moral e ao caráter de Deus. 
 
Santidade: É a absoluta perfeição, pureza e integridade da natureza de 

Deus                     e do Seu caráter. Deus é inteiramente separado de tudo quanto é mal 
e de  tudo quanto contamina, tanto em Si mesmo como em relação a todas as 
Suas criaturas 

 
I Pedro 1:16; I João 1:5 
 
Dois aspectos da santidade são: 
 
Retidão: É a imposição de leis e exigências retas – Salmos 145:17 
Justiça: A justiça de Deus é a execução da retidão, ou seja, a execução 

das penas impostas por Suas leis. Deus odeia o pecado, por isso Ele é justo e 
exige o que é justo - Salmos 11: 4 a 7; I João 1:9. 
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