O Deus verdadeiro
João 4.24

Introdução
Se perguntarmos a algumas pessoas quem ou o que é Deus, ouviremos respostas
diferentes. Talvez nos arrisquemos a afirmar que Deus é maior e melhor do que
tudo. Ao invés de emitir uma opinião pessoal, cabe a nós responder nos termos da
própria Escritura Sagrada.
Esta é a doutrina abordada na 4ª pergunta do Breve Catecismo:
Pergunta 4. O que Deus é? Resposta: Deus é espírito,[1] infinito,[2] eterno[3] e imutável em
seu ser,[4] sabedoria,[5] poder,[6] santidade,[7] justiça, bondade e verdade.[8] Referências
bíblicas: [1]Jo 4.24; Jr 23.24; [2]Êx 3.14; 1Rs 8.27; [3]Sl 90.2; 1Tm 1.17; [4]Ml 3.6; Tg 1.17; [5]Sl
147.5; Rm 11.33; 16.27; [6]Gn 17.1; Is 40.22-23; Ap 19.6; [7]Sl 29.2; Is 6.3; Ap 4.8; [8]Êx 34.67; Dt 32.4; Sl 100.5; 117.2; Rm 2.4.1

A Bíblia não traz uma descrição filosófica de Deus (o Cristianismo rejeita o
Racionalismo). Tampouco estimula a fantasia delirante (o Cristianismo rejeita o
Misticismo). Se isso é assim, como se dá o conhecimento de Deus?

I. Deus é conhecido por seus atributos
A Bíblia descreve Deus a partir de suas características essenciais e morais, ou seja,
seus atributos. Leia as passagens bíblicas da primeira coluna e relacione-as com os
atributos divinos correspondentes (segunda coluna):
Textos bíblicos

Atributos

Sl 90.2; 1Tm 1.17

Deus é sabedoria

Ml 3.6; Tg 1.17

Deus é espírito

Êx 3.14; 1Rs 8.27

Deus é poder

Êx 34.6-7; Dt 32.4; Sl 100.5; 117.2; Rm 2.4

Deus é imutável em seu ser

Sl 147.5; Rm 11.33; 16.27

Deus é santidade

Gn 17.1; Is 40.22-23; Ap 19.6

Deus é infinito

Jo 4.24; Jr 23.24

Deus é eterno

Sl 29.2; Is 6.3; Ap 4.8

Deus é justiça, bondade e verdade

Alguns desses atributos são incomunicáveis (pertencem somente a Deus), por
exemplo, somente Deus é todo-poderoso ou infinito. Outros ele comunica a suas
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criaturas, tais como sabedoria, santidade ou bondade. Em todo caso Deus permanece
como única fonte e as criaturas como beneficiárias (cf. Tg 1.17).

II. O Deus revelado na Bíblia é pessoal e amável
Deus não se revela para nos impressionar e sim para comunicar-se em amor.
O que querem dizer as passagens a seguir?
1. Deuteronômio 6.4-9:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
2. Oseias 4.1,6; 6.1-6:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Somos chamados a amar a Deus acima de tudo. Somente os que o amam assim
comprometem-se com sua glória e sentem verdadeiro prazer nele. Quando não o
conhecemos mergulhamos em desilusão e pecado. Ele misericordiosamente nos
envia sua Palavra, a fim de que o conheçamos e prossigamos a conhecê-lo.

Conclusão
A Bíblia entra em detalhes sobre quem Deus é. Ela não nos revela tudo sobre Deus,
mas o suficiente para que o amemos e andemos com ele.
1. Leia em silêncio os dez atributos de Deus relacionados na 4ª pergunta do
Breve Catecismo. Deixando a anotação de lado, tente falar ao grupo pelo menos
dois atributos.
2. De que modo estes atributos de Deus nos ajudam em nossa caminhada
diária de fé? Como estas verdades de hoje podem ser experimentadas e praticadas?
Converse com o grupo sobre isso.
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