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A DOUTRINA DE DEUS
1. EMENTA: Refletir sobre a DOUTRINA DE DEUS acerca da 
pessoa e obras de DEUS, incluindo sua existência e 
conhecimento, seus nomes, ser e atributos de DEUS. 
Compreender acerca da doutrina da Trindade, o eterno 
propósito de Deus e as obras da criação do mundo 
invisível, do mundo visível e da providência divina sobre a 
criação. 

2. OBJETIVO: Ao final do curso o aluno deverá ser capaz de 
compreender, vivenciar e transmitir do ponto de vista 
teológico bíblico os conceitos nos quais se fundamentam 
os princípios doutrinários da igreja cristã, bem como 
relatar sua experiência na relação pessoal com o Criador.



I- AS DEFINIÇÕES DE DEUS.
“O título “A Doutrina de Deus” , deve
soar estranha a qualquer pessoa
imparcial. Como pode o homem se
comprometer a formular uma Doutrina
de Deus?”
“Um homem que pensa poder instruir

outros a respeito de Deus esqueceu-se
do que está supondo fazer”.
(Emil Brunner).



Para um Estudo sobre a Doutrina de Deus 
somente crendo nas Escrituras Sagradas como 
Palavra Revelada de Deus. 

Não obstante ser um livro que trata 
essencialmente de Deus e do seu relacionamento 
com o homem, a Bíblia não tem como objetivo 
maior provar a existência de Deus. A existência de 
Deus é um fato indiscutível, portanto pacífico, no 
decorrer de toda a narrativa bíblica.



A) Definição Filosófica de Platão:

Deus é o começo, o meio e o fim de todas as 
coisas. Ele é a mente ou razão suprema; a causa 

eficiente de todas as coisas; eterno, imutável, 
onisciente, onipotente; tudo permeia e tudo 

controla; é justo, santo, sábio e bom; o 
absolutamente perfeito, o começo de toda a 

verdade, a fonte de toda a lei e justiça, a origem 
de toda a ordem e beleza e, especialmente, a 

causa de todo o bem.



B) Definição da Declaração 
Doutrinária da CBB:

O Único Deus vivo e verdadeiro é 
Espírito Pessoal, terno, infinito e 

imutável; é onipotente, onisciente,  e 
onipresente; é perfeito em Santidade, 

justiça, verdade e amor. 



POR QUE A TEOLOGIA FAZ A OPÇÃO 
POR ESSAS DEFINIÇÕES SOBRE DEUS?

“Os ensinos sobre Deus devem ser 
conhecidos, para que alguma coisa tola ou 

inconveniente não seja atribuída ao Senhor, 
ou para que outra pessoa, ou um estranho, 
não seja considerado o Deus verdadeiro” 

(Jacó Armínio).



DEUS SE REVELANDO 
CLARAMENTE

“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;

porque, tendo conhecido a Deus, não o 
glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, 
mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os 
seus corações insensatos se obscureceram”. 
(Romanos 1:18-21).



II. A EXISTÊNCIA DE DEUS
Aqueles que se dão ao estudo comparativo 
das religiões são unânimes em testemunhar 

que a crença na existência de Deus é de 
natureza praticamente universal. Essa crença 

acha-se arraigada até entre as nações e 
tribos menos civilizadas da terra. 



2.1 - Formas de Negação da 
Existência de Deus

“Disse o néscio no seu 
coração: Não há Deus”. 

(Salmos 53.1).



2.1 - Formas de Negação da 
Existência de Deus



“Pela altivez do seu rosto 
o ímpio não busca a Deus; 
todas as suas cogitações 
são que não há Deus”.  

(Salmos 10:4)



RICHARD DAWKINS
“Eu me divirto com a estratégia, 

quando me perguntam se sou ateu, de 
lembrar que o autor da pergunta 

também é ateu no que diz respeito a 
Zeus, Apolo, Amon Rá, Mithra, Baal, 
Thor, Wotan, o Bezerro de Outro e o 

Monstro de Espaguete Voador. Eu só fui 
um deus além”. 



2.1 - Formas de Negação da 
Existência de Deus
O AGNOSTICISMO





2.1 - Formas de Negação da 
Existência de Deus



2.1 - Formas de Negação da 
Existência de Deus

MATERIALISMO



2.1 - Formas de Negação da 
Existência de Deus.



2.2 - Provas Bíblicas da 
Existência de Deus.

“Acredito em Deus Pai 
Onipotente, Criador do 

Céu e da terra”. 
(Martinho Lutero). 



As Escrituras revelam o que Deus é, 
quantas pessoas há na Divindade.

O que Deus é (O Ser de Deus) –
Hebreus 11.6; João 4.24.

As pessoas na Divindade – 1 João 
5.7; 2 Coríntios 13.14.



2.3 - Fé na Revelação Bíblica

O cristão temente a Deus aceita 
por fé a verdade da sua existência, 

segundo a revelação contida na 
Bíblia.



2.4 - Deus se Revela

A revelação de Deus segundo a 
Bíblia é a base da nossa fé em 

sua existência. Por sua vez, 
nossa fé é edificada quando de 
coração aceitamos o conteúdo 
da Bíblia como inspirada por 

DEUS.



2.5 - EVIDÊNCIAS RACIONAIS 
DA EXISTÊNCIA DE DEUS.
Argumento Ontológico



2.5 - EVIDÊNCIAS RACIONAIS 
DA EXISTÊNCIA DE DEUS.



2.5 - EVIDÊNCIAS RACIONAIS 
DA EXISTÊNCIA DE DEUS.



2.5 - EVIDÊNCIAS RACIONAIS 
DA EXISTÊNCIA DE DEUS.
O Argumento Moral



2.5 - EVIDÊNCIAS RACIONAIS 
DA EXISTÊNCIA DE DEUS.



III- ESSÊNCIA OU NATUREZA 
DE DEUS.

“Aquele que tem, ele só, a 
imortalidade, e habita na luz 

inacessível; a quem nenhum dos 
homens viu nem pode ver, ao qual 

seja honra e poder sempiterno. 
Amém”. (1 Timóteo 6.16).



Como pode aquilo que é finito compreender e 
expressar aquilo que é infinito? 

O próprio povo escolhido procurou 
representar e descrever Deus a seus 

semelhantes, quando na sua 
fraqueza fizeram ídolos de metal, 
coisa que ainda hoje é feito pelo 
homem (Êx. 32.4; Rm. 1.24-25).



Jacó Armínio.

“Como não conseguimos conhecer a 
natureza de Deus em si mesma, podemos, 
de certa forma, obter certo conhecimento 

com base na analogia da natureza que 
existe das coisas criadas e; principalmente, 
a que existe em nós mesmos, que somos 

criados à imagem Dele...” (Jacó Armínio). 


