
Os atributos de Deus
E suas implicações para 

nossa santificação



Assuntos Interligados

Existência Cognoscibilidade Atributos



A Existência de Deus



“
Sem fé é impossível agradar a 

Deus, pois quem dele se aproxima 
precisa crer que ele existe e que 
recompensa aqueles que o buscam.

Hebreus 11.6



Argumentos 
Tradicionais



Causa

Argumentos Tradicionais

Propósito Moral



Causa
▧ Argumento da causa primeira

▧ Também chamado de “cosmológico”

▧ Premissa: Tudo o que foi criado teve uma
causa original



Causa
Lógica:

▧Tudo que começa a existir tem uma causa.

▧ O Universo começou a existir.

▧ Portanto, o Universo teve uma causa.



Causa
Lógica:

▧ Toda parte do Universo é dependente.

▧ Se toda parte é dependente, então todo o
Universo também deve ser dependente.

▧ Logo, todo o Universo é dependente de
algum ser independente dele para sua
existência atual.



Causa

Argumentos Tradicionais

Propósito Moral



Propósito
▧ Argumento do propósito

▧ Premissa: Tudo o que passou a existir foi
criado com um propósito



Propósito
Lógica:
▧ O universo teve um início

▧ Se o universo teve um início, logo ele teve
um propósito estabelecido

▧ O universo tão complexo somente poderia
ter sido criado com seu propósito claro e
estabelecido por um ser inteligente e
poderoso que existia antes da criação do
universo



Causa

Argumentos Tradicionais

MoralPropósito



Moral
▧ Nosso senso de certo e errado, justiça
e injustiça, pressupõe um Ser Superior
que seja a fonte da moral e que um dia
fará justiça plena no universo



Cognoscibilidade de Deus



Quanto podemos conhecer de Deus?

▧ Crer em Deus é um “Dom”

▧ Biblicamente, somente Deus pode nos dar a 
capacidade de crer nele!

2 Co 4:4; 
1 Co 1:21; 
1 Co 2:4-5



Quanto podemos conhecer de Deus?

Podemos conhecer
aquilo que nos foi
revelado!

Deuteronômio 
29.29



Revelação de Deus

Geral Especial



Revelação Geral



Revelação Geral

▧ Todo o ser humano “intui” Deus

▧ A natureza e a consciência humana
como revelação geral de Deus



Romanos 1.18-21



Romanos 1.18-21
18 Portanto, a ira de Deus é revelada dos
céus contra toda impiedade e injustiça dos
homens que suprimem a verdade pela
injustiça, 19 pois o que de Deus se pode
conhecer é manifesto entre eles, porque
Deus lhes manifestou. 20 Pois desde a
criação do mundo os atributos invisíveis de
Deus, seu eterno poder e sua natureza divina,
têm sido vistos claramente, sendo
compreendidos por meio das coisas criadas,
de forma que tais homens são indesculpáveis;



Romanos 1.18-21
21porque, tendo conhecido a Deus, não o
glorificaram como Deus, nem lhe renderam
graças, mas os seus pensamentos tornaram-se
fúteis e o coração insensato deles obscureceu-
se. 22Dizendo-se sábios, tornaram-se
loucos 23e trocaram a glória do Deus imortal
por imagens feitas segundo a semelhança do
homem mortal, bem como de pássaros,
quadrúpedes e répteis.



“
“pois o que de Deus se pode conhecer 
é manifesto entre eles, porque 

Deus lhes manifestou”
Versículo 19



Revelação Geral
“Pois desde a criação do mundo os
atributos invisíveis de Deus, seu
eterno poder e sua natureza divina, têm
sido vistos claramente, sendo
compreendidos por meio das coisas
criadas, de forma que tais homens são
indesculpáveis”



Atos 14.17
Salmo 19.1-2



Revelação Geral

Não Salvífica!



Revelação de Deus

Geral Especial



Revelação Especial



Revelação Especial

▧ É a forma como Deus se revela para o
ser humana de forma milagrosa

Milagres
Sonhos
Encarnação de Jesus Cristo
Palavra



Hebreus 1.1-3



Hebreus 1.1-3
1Há muito tempo Deus falou muitas vezes e
de várias maneiras aos nossos antepassados
por meio dos profetas, 2mas nestes últimos
dias falou-nos por meio do Filho, a quem
constituiu herdeiro de todas as coisas e por
meio de quem fez o universo. 3O Filho é o
resplendor da glória de Deus e a expressão
exata do seu ser, sustentando todas as coisas
por sua palavra poderosa. Depois de ter
realizado a purificação dos pecados, ele se
assentou à direita da Majestade nas alturas,



Hebreus 1.1-3
1Há muito tempo Deus falou muitas vezes
e de várias maneiras aos nossos
antepassados por meio dos profetas,
2mas nestes últimos dias falou-nos por
meio do Filho, a quem constituiu herdeiro
de todas as coisas e por meio de quem fez o
universo.



Hebreus 1.1-3
3 O Filho é o resplendor da glória de
Deus e a expressão exata do seu ser,
sustentando todas as coisas por sua palavra
poderosa. Depois de ter realizado a
purificação dos pecados, ele se assentou à
direita da Majestade nas alturas,



“
O Objetivo da revelação especial é 
apresentar Jesus como Salvador e 
Senhor ao homem que está distante 
de seu criador, por causa de sua 

natureza pecaminosa



Revelação Especial

▧ Ao longo da história da humanidade,
vemos que a Palavra de Deus sempre foi o
método usado para revelar ao homem a
sua verdade, seja ela:

Falada
Escrita
Encarnada



Revelação Geral

Salvífica!



Assuntos Interligados

Existência Cognoscibilidade



Os Atributos de Deus



Os Atributos de Deus

▧ Características de Deus que fazem parte
de seu ser e que são compartilhadas entre
toda a trindade

▧ São atributos infinitos em Deus



Os Atributos de Deus

▧ Características de Deus que fazem parte
de seu ser e que são compartilhadas entre
toda a trindade



Atributos de Deus

Incomunicáveis Comunicáveis



Deus é:

Independente



Deus é: Independente
Primeira Verdade:

▧ Deus não precisa de nós nem do restante da
criação para nada



Deus é: Independente
▧ Atos 17.24-25

▧ 24“O Deus que fez o mundo e tudo o que
nele há é o Senhor dos céus e da terra e não
habita em santuários feitos por mãos
humanas. 25 Ele não é servido por mãos de
homens, como se necessitasse de algo,
porque ele mesmo dá a todos a vida, o
fôlego e as demais coisas.



Deus é: Independente

▧ Salmos 90.2
▧ Romanos 12.36
▧ Isaías 43.7



Deus é: Independente
Primeira Verdade:

▧ Deus não precisa de nós nem do restante da
criação para nada



Deus é: Independente
Segunda Verdade:

▧ Deus não precisava ter criado o universo

▧ A Trindade se bastaria eternamente



Deus é: Independente
Terceira Verdade:

▧ Deus não tem começo e nem fim



Deus é:

Independente



Questão
Se Deus não depende em nenhum
aspecto da criação, nós temos algum
valor?

E qual seria?



Deus é: Independente
Quarta Verdade:

▧ Somos importantes para Deus, porque ele
mesmo determinou que somos importantes
para ele!

▧ Nós e a criação podemos glorificar a Deus e
dar-lhe alegria



Deus é: Independente
▧ Isaías 62:3-5

▧ “pois o SENHOR terá prazer em você”
▧ “assim o seu Deus se regozija por você”



Deus é:

Imutável



Deus é: Imutável
▧ Salmos 102.25-27

▧ “No princípio firmaste os fundamentos da
terra, e os céus são obras das tuas mãos.
Eles perecerão, mas tu permanecerás;
envelhecerão como vestimentas. Como
roupas tu os trocarás e serão jogados fora.
Mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias
jamais terão fim”



Deus é: Imutável
▧ Deus é imutável no seu ser, nas suas

perfeições, nos seus propósitos e nas suas
promessas;

▧ Porém, Deus age e sente emoções, de
modos diversos diante de situações
diferentes.



Deus é: Imutável
▧ Malaquias 3:6 

“eu, o Senhor, não mudo”

▧ Tiago 1:17 
“em quem não pode existir variação ou sombra 

de mudança”

▧ Salmos 33:11 e Isaías 46:9-11 
Seus propósitos não mudam 



Deus é: Imutável
Êxodo 32:9-14

▧ Deus às vezes muda de ideia?
▧ Deus não muda em sua essência (ser)
▧ Mas Deus age de modo diferente em

situações diferentes
▧ Como isso se aplica ao texto acima?



Questão
Qual é a importância da
imutabilidade de Deus? Se Deus
pudesse mudar, de que formas
nós seríamos afetados?



Deus é:

Eterno



“
Disse Deus a Moisés: “Eu Sou o que 
Sou. É isto que você dirá aos israelitas: 

Eu Sou me enviou a vocês”.
Êxodo 3.14



Deus é: Eterno
Deus não tem princípio nem fim
nem sucessão de momentos no seu
próprio ser, e percebe todo o
tempo com igual realismo; ele,
porém, percebe os acontecimentos
no tempo e age no tempo



Deus é: Eterno
▧ Ao criar o universo Deus criou o tempo
▧ Para Deus, toda a sua existência é sempre
“presente”
▧ Ele percebe todo o tempo com igual realismo

Salmo 90:4 
2 Pedro 3:8



Deus é:

Onipresente



Deus é: Onipresente
▧ Deus não tem tamanho nem dimensões
espaciais e está presente em cada ponto do
espaço com todo o seu ser; ele, porém, age de
modo diverso em lugares diferentes.

Jeremias 23:23-24
Salmo 139:7-10



Deus é: Onipresente
▧ Deus pode estar presente agindo para 3
aspectos essenciais:



Deus é: Onipresente
▧

Abençoar

▧ A maior parte da Bíblia fala
da presença de Deus para
abençoar

Salmo 16:11
João 14:23

2 Coríntios 3:17



Deus é: Onipresente

▧ Colossenses 1:17 - Ele é antes
de todas as coisas, e nele tudo
subsiste.
▧ Hebreus 1:3 - O Filho é o
resplendor da glória de Deus e
a expressão exata do seu ser,
sustentando todas as coisas por
sua palavra poderosa.

Sustentar



Deus é: Onipresente
▧

Punir
Amós 9.1-4



Deus é:

Sabedoria



Sabedoria
▧ Deus sempre escolhe as melhores metas e os
melhores meios para alcançar estas metas
▧ Suas decisões são sempre sábias
▧ Suas decisões sempre trazem os melhores
resultados

Romanos 16:27 
Jó 9:4

Jó 12:13



Sabedoria
▧ Muitas vezes a sabedoria de Deus “contradiz”
o que nós consideramos “sabedoria”:

1 Co 1:21,27,29



Sabedoria
▧ Deus opera sabiamente em todas as coisas
que acontecem em nossa vida
▧ Por meio destas coisas Ele nos faz avançar
rumo à meta da conformidade à imagem de
Cristo

Romanos 8:28-29
1 Coríntios 1:21,27,29



Deus é:

Amor e Justiça



Amor e Justiça
▧ Deus é amor, logo, ama o pecador enquanto
sua criação

▧ Deus é justiça e se ira com o pecado. Sendo
assim, ele precisa fazer justiça punindo o
pecado dos homens



Amor e Justiça
▧ “A ira de Deus se ascende contra o pecado, e
é essa ira que finalmente vai consumir aqueles
que rejeitam a Jesus e continuam no pecado”



“
Quem crê no filho tem a vida 

eterna; já quem rejeita o filho não 
verá a vida, mas a ira de Deus 

permanece sobre ele.
João 3.36



Amor e Justiça
▧ Deus não tem prazer no pecado, ele tem
prazer na justiça!

▧ Hebreus 1.9 
“Amas a justiça e odeias a iniquidade...”



Amor e Justiça
Implicações:

▧ Não devemos nos alegrar com o sofrimento
das pessoas!
▧ Devemos amar e orar pelas pessoas para que
se arrependam de seus pecados e maus atos
▧ Precisamos orar para que pecadores
conheçam a Cristo para serem perdoados
▧ Caso entreguem suas vidas para Jesus, a ira
santa de Deus está aplacada, porque o castigo
caiu sobre Jesus na cruz



▧ Onipotência
▧ Onisciência
▧ Luz
▧ Espírito
▧ Invisível

Outros Atributos
Santidade
Verdade
Bondade
Eternidade
Zeloso
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