
 
DEUS E A TRINDADE 
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OBJETIVOS: 
1) ENTENDER A PESSOA, NATUREZA E OS ATRIBUTOS DE DEUS.  
2)  AUMENTAR NOSSO CONHECIMENTO DO DEUS QUE AMAMOS E              ADORAMOS.  
3) PROMOVER UMA CONFIABILIDADE, UM CULTO SINCERO E UMA OBEDIÊNCIA INCONDICIONAL A NOSSO DEUS E 
SENHOR DE NOSSAS VIDAS. 
 
INTRODUÇÃO:                 

Para todo aquele que crê, a noção de Deus é fundamental para a fé. Porém, o homem, na sua finitude, não alcança 
por si mesmo a verdadeira noção de Deus. Nessa tentativa, muitos concebem Deus conforme sua própria imagem humana 
e em seus desejos. Como resultado temos um conceito distorcido de Deus. Contudo, o nosso Deus, único, vivo e verdadeiro, 
num ato de eterno e infinito amor paternal - tendo o amor como essência de Seu ser -  se revela ao homem. A suprema 
revelação de Deus se dá por meio de Seu filho amado – Jesus Cristo. (Sl 2.7; Mt 3.17; 17.5; Lc 1.35; Jo 1.12). Sabemos 
também que Deus se revela através das Sagradas Escrituras. (Ver: Is 64.8; Mt 6.9; 7.11; At 17.26-29; 1 Co 8.6; Hb 12.9) Do 
que Deus se pode conhecer, é porque Ele o revelou. Diante dessa importância, Erickson (2015, p. 254) afirma que: “A 
perspectiva que a pessoa tem de Deus pode ser considerada como aquilo que supre toda a estrutura em que sua teologia é 
edificada, sua vida é vivida e seu ministério é exercido”1.  

Será possível definir Deus? Uma das melhores definições de Deus foi dada por E. Y. Mullins (1968, p. 218, minha 
tradução): “Deus é o supremo Espírito pessoal; perfeito em todos seus atributos; que é fonte, sustentador e a finalidade do 
universo; que guia conforme propósito sábio, reto e amoroso revelado em Jesus Cristo; quem habita em todas as coisas 
mediante seu Santo Espírito, procurando sempre transformá-las conforme sua própria vontade e integra-las a seu reino”2. 
Já, A. H. Strong (2007, p. 111) resume e O descreve da seguinte maneira: “Deus é Espírito infinito e perfeito em quem todas 
as coisas têm sua fonte, sustento e fim”3.  

PERSONALIDADE E ESPIRITUALIDADE DE DEUS 
Pelas definições acima, percebemos que duas ideias são fundamentais na tarefa de obtermos uma noção de Deus: 

a personalidade e a espiritualidade de Deus. Deus é uma pessoa? Ele tem personalidade? Sabemos que as características 
da personalidade são três: inteligência (particularmente na forma de consciência própria); determinação própria e 
consciência moral. Razão pela qual o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. A personalidade do homem é criação 
de Deus.  

Deus é Espírito. Jo 4.24 afirma que “Deus é espírito; e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em 
verdade”. Significa que a essência do ser de Deus é espírito e não matéria. ‘Ele é Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, a quem 
enviou a este mundo para salvar os pecadores e deles fazer filhos por adoção. A este respeito, Conner (1978, p.96 – minha 
tradução) acrescenta que “A revelação de Deus em Cristo serve ao propósito de revelar a Deus como espírito puro e ao 
mesmo tempo fazer-se real aos homens”4. ‘Aqueles que aceitam a Jesus Cristo e nele creem são feitos filhos de Deus, 
nascidos pelo seu espírito, e, assim, passam a tê-lo como Pai celestial, dele recebendo proteção e disciplina (Ver. Mt 23.9; 
Jo 1.12,13; Rm 8.14-17; Gl 3.26; 4.1-7; Hb 12.6-11).  

NATUREZA E ATRIBUTOS DE DEUS 
Segundo Strong (2007, p.430) “Os atributos de Deus são as características distintivas da natureza divina 

inseparáveis da ideia de Deus e que constituem a base e apoio das Suas várias manifestações às Suas criaturas”. Melhor 
entendimento temos pela seguinte tabela:5 
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1. Atributos Absolutos ou Imanentes: 

A. Espiritualidade, envolvendo 
a) Vida 
b) Pessoalidade 
a) Existência Própria 

B. Infinitude, envolvendo 
b) Imutabilidade 
c) Unidade 
a) Verdade  

C. Perfeição, envolvendo 

b) Amor 
c) Santidade 

 
 

2. Atributos Relativos ou Transitivos:  

A. Relativos ao Tempo e ao Espaço 
a) Eternidade 
b) Imensidade 
a) Onipresença 

B. Relativos à Criação 

b) Onisciência 
c) Onipotência 
a) Veracidade e Fidelidade ou Verdade 

Transitiva  

C. Relativos aos Seres Morais 
b) Misericórdia e Bondade ou Amor 

Transitivo 
c) Justiça e Retidão ou Santidade Relativa 

 
Deus como ser absoluto -  Deus é o Criador e Senhor de todas as coisas. Sua sabedoria e poder não tem limites.  

O único Deus vivo e verdadeiro. Unidade – significa que a natureza divina não é dividida e é indivisível (unus); há um só 
Espírito infinito e perfeito (unicus).  1) Ele tem vida em si mesmo (Gn 1.1; Jr 10.10; Is 57.15; Jo 5.26). 2) Deus é imutável. Não 
muda seu caráter, natureza ou propósito (Hb 13.8; Ml 3.6). 3) Deus é onipresente – ele não é limitado ao tempo a ao espaço 
e não pode ser confinado em lugar algum do seu universo (Sl 139. 7-12; Is 57.15; Rm 11.33-36; Lc 24.31-37; Jo 20.19). 4) 
Deus é eterno em relação ao tempo. Deus tem controle do passado, presente e do futuro (2 Pe 3.8; Ap 1.8). 5) Deus é 
onisciente – conhece tudo (Jo 38; 39; Rm 11.33-36). 5) Deus é onipotente – significa o ilimitado poder de Deus em fazer 
tudo que lhe apraz (vontade) e que não é inconsistente com sua natureza, caráter e propósito (Gn 17. 1; 18.14). Se houver 
alguma limitação ao seu poder é porque ele mesmo as estabeleceu (Gn 18.25; Rm 3.26).  

Natureza moral de Deus – Deus é perfeito em suas qualidades morais. Sua consciência moral é uma das 
características essenciais de sua personalidade. ‘Deus é infinito em santidade e em todas as demais perfeiçoes’. 1) Deus é 
santo. Segundo Mullins (p. 235, minha tradução), “A santidade de Deus é, pois,  a sua suprema excelência moral em virtude 
da qual todos os demais atributos morais se encontram nele”.6  Santo provém de um radical que significa cortar, separar, 
por conseguinte, exaltar. Nesse sentido, Deus é separado de todas as coisas, pessoas, criação, e exaltado sobre todas elas 
(Is 6.1-3; Êx 15.11, 13, 17; Sl 89.18; Os 11.9; Is 43.15; Hb 3.3). 2) Deus é reto e justo – a verdade. Entenda-se a retidão de 
Seu caráter. 1 Jo 1.5 declara: “Ora, a mensagem que, da parte dele, temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, 
e não há nele treva nenhuma”. Segundo Herschel H. Hobbs “A retidão de Deus se revela de três maneiras: Mandatória ou 
obrigatória, no que toca às leis morais promulgadas para orientar a conduta dos homens (Os dez mandamentos); punitiva, 
como vemos na administração da justiça (Gn 18.25; Dt 32.4; Rm 2.6-16); e redentora, como vemos revelada na sua atividade 
remidora em favor do homem (Is 41.2; 43.1-6; 51.5) ”. “Por verdade de Deus designamos a qualidade Nele por virtude pela 
qual Ele é a fonte ou origem e princípio ou causa de todas as formas de conhecimento e de todos os objetos cognoscíveis”.7 
3) Deus é amor. Mullins (1968, p. 240, minha tradução) define o amor de Deus “como a qualidade de concessão própria, 
dar-se a si mesmo, em outras palavras, dar-se a si mesmo a outrem; qualidade inerente à natureza divina que faz com que 
Deus procure o mais sublime bem e a mais completa posse de Suas criaturas”.8 (Ver: Jr 31.3; Jo 3.16; Rm 5,8; 2 Co 13.11; 1 
Jo 4.8,16). Em síntese, a) Deus criou o mundo e tudo que existe; b) Deus preserva e sustenta o mundo e c) Deus é, portanto, 
distinto do mundo e transcende ao mundo, contudo, é imanente a ele, executando seu propósito redentor, culminado no 
ato de amor em Cristo Jesus. 

A Trindade – ‘Em sua trindade, o eterno Deus se revela como Pai, Filho e Espírito Santo, pessoas distintas, mas 
sem divisão em sua essência’. A palavra ‘trindade’ não se encontra nas Escrituras. Tertuliano, no século II usou este termo 
para ensinar esta verdade ensinada na Bíblia. De forma alguma se trata de uma concepção politeísta, ou seja, triteísta de 
Deus. A unidade de Deus é fundamental na revelação bíblica. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento Deus 
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se revela como UNO (unos). Na Bíblia, Deus é revelado como Deus o Pai (Gn 1.1; Mt 6.9); Deus o Filho (Gn 18.13; Jo 8.36; e 
Deus, o Espírito Santo (Gn 1.2; Jo 14.26). Todas três manifestações da Pessoa de Deus são encontradas nos dois Testamentos 
(HOBBS, 1986, p. 46).  “Deus é uno, todavia há indicações no AT que que Ele é mais que uma simples unidade. A sabedoria 
foi Sua companheira desde o princípio (Pv 8.22). Sua Palavra saiu para cumprir seus propósitos (Dt 8.4; 30.14; Is 45.23; Sl 
107.20). Mediante Seu Espírito Ele está presente no mundo e ajuda seu povo (Gn 16.7; 22.23; Sl 34.7). Quanto à diversidade 
na unidade, no NT e na experiência cristã, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são reconhecidos como Deus e ao mesmo tempo 
distintos. Cada um dos três é necessário para o conceito completo de Deus [...] O Pai envia o Filho, o Filho revela o Pai e, o 
Espírito Santo capacita os homens para reconhecer ao Pai segundo é revelado no Filho”. (CONNER, 1978, p. 145-146, minha 
tradução). As três Pessoas se fizeram presentes no batismo de Jesus (Mt 3.13-17).  

Augustus H. Strong (2007) expõe a doutrina da seguinte forma: i. Na Escritura há três que são reconhecidos como 
Deus. (Pai, Filho e Espírito Santo). ii. Estes três são descritos na Escritura de tal modo que somos compelidos a concebê-los 
como pessoas distintas. iii. Essa tripessoalidade da natureza divina não é simplesmente econômica e temporal, mas 
imanente e eterna. iv. Essa tripessoalidade não é triteísmo; pois, conquanto haja três Pessoas, há apenas uma essência. v. 
As três Pessoas, Pai, Filho, e Espírito Santo, são iguais. vi. Inescrutável, embora não autocontraditória, essa doutrina fornece 
a chave para todas as outras doutrinas.  
PERGUNTAS:  

1. Apesar de nossa limitação humana, você tem se aproximado de Deus para conhece-lo melhor? Tem procurado 
saber mais Dele? Como? Tem lido a Bíblia? Orado a Deus? 

2. Você mantém uma relação pessoal com Deus? Você sente Ele próximo de você?  
3. Como filho de Deus, você tem procurado amá-lo, agradecê-lo, servi-lo, obedecê-lo?  


