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Nosso Curso

Deus é Um e é Três
Cada pessoa é totalmente Deus: heresias
Conhecendo a Deus Filho: Sua Pessoa e Naturezas
A Trindade Econômica: O que cada pessoa faz
Conhecendo a Deus Pai: Atributos Incomunicáveis
Conhecendo a Deus Pai: Comunicáveis
Conhecendo a Deus Filho: Sua Obra
Conhecendo a Deus Espírito Santo: Pessoa e Obra
Adorando ao Deus Triúno pelo seu Ser, Pessoas e Obras
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Aula 5: Conhecendo a Deus Pai

A Bíblia pressupõe a existência de Deus
Algo dentro do homem aponta para Deus
A natureza aponta para a existência de Deus
Argumentos filosóficos para a existência de Deus
Os Atributos incomunicáveis de Deus
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Independência
Imutabilidade
Eternidade
Onipresença

A Bíblia pressupõe a existência de Deus
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Hebreus 11.6 De fato, sem fé é impossível agradar a Deus,
porquanto é necessário que aquele que se aproxima de
Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos
que o buscam.
Gênesis 1.1 No princípio, criou Deus os céus e a terra.

Algo dentro do homem aponta para Deus
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Gênesis 1.26-27 Também disse Deus: Façamos o homem à nossa
imagem, conforme a nossa semelhança; tenha ele domínio sobre os
peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos,
sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra.
27 Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus o
criou; homem e mulher os criou.
Eclesiastes 3.11 Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo;
também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este
possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim.
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Romanos 1.18-21 A ira de Deus se revela do céu contra toda
impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela
injustiça; 19 porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto
entre eles, porque Deus lhes manifestou. 20 Porque os atributos
invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua
própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do
mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais
homens são, por isso, indesculpáveis; 21 porquanto, tendo
conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram
graças
Salmo 19.1 Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento
anuncia as obras das suas mãos.

Argumentos filosóficos da existência de Deus
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• Argumento ontológico: Se a maioria dos humanos das mais diversas
civilizações e culturas pressupõe a existência de Deus, então ele
realmente existe.
• Argumento moral: Se existem noções universais de certo e errado,
deve ter existido um legislador que colocou essas noções no ser
humano.
• Argumentos teleológico: A ordem, harmonia e complexidade do
Universo pressupõe que o mesmo tem uma mente inteligente que o
arquitetou e estabeleceu suas leis.
• Argumento cosmológico: Se tudo o que acontece tem uma causa,
tem que haver uma primeira causa não causada, um motor imóvel.

Os Atributos de Deus
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• Independência
• Imutabilidade
• Eternidade
• Onipresença

• Conhecimento
• Veracidade e Fidelidade
• Sabedoria
• Misericórdia
• Santidade
• Vontade

Atributos Incomunicáveis

Atributos Comunicáveis

Amor
Bondade
Paciência
Graça
Justiça
Poder

A independência de Deus
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• Autoexistência, autossuficiência, aseidade.
• João 5.26 Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também
concedeu ao Filho ter vida em si mesmo
• Daniel 4.35 Todos os moradores da terra são por ele reputados em
nada; e, segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os
moradores da terra; não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe
dizer: Que fazes?
• Êxodo 3.14 “Disse Deus a Moisés: EU SOU O QUE SOU. Disse mais:
Assim dirás aos filhos de Israel: EU SOU me enviou a vós outros.”
• Apocalipse 1.8 Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que
é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.
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• Isaías 40.12-18 Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a
medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó
da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de
precisão? 13 Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou, como seu conselheiro,
o ensinou? 14 Com quem tomou ele conselho, para que lhe desse
compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo, e lhe ensinou
sabedoria, e lhe mostrou o caminho de entendimento? 15 Eis que as
nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e
como um grão de pó na balança; as ilhas são como pó fino que se levanta.
16 Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais, para um
holocausto. 17 Todas as nações são perante ele como coisa que não é
nada; ele as considera menos do que nada, como um vácuo. 18 Com quem
comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele?
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• É aquela perfeição de adeus pela qual Ele é destituído de toda a
mudança, não somente em Seu Ser, mas também em Suas
perfeições, em Seus propósitos e promessas. (Louis Berkhof)
• Salmo 102.26–27 Eles perecerão, mas tu permaneces; todos eles
envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás, e serão
mudados. 27 Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos
jamais terão fim.
• Isaías 48.12 Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei;
eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último.
• Malaquias 3.6 Porque eu, o Senhor, não mudo; por isso, vós, ó
filhos de Jacó, não sois consumidos.
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• Romanos 1.23 e mudaram a glória do Deus incorruptível em
semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de
aves, quadrúpedes e répteis.
• Hebreus 1:11–12 eles perecerão; tu, porém, permaneces; sim,
todos eles envelhecerão qual veste; 12 também, qual manto, os
enrolarás, e, como vestes, serão igualmente mudados; tu, porém,
és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim.
• Tiago 1.17 Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto,
descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou
sombra de mudança.
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• Sua eternidade pode ser definida como aquela perfeição de Deus
pela qual Ele é elevado acima de todos os limites temporais e toda
a sucessão de momentos, e possui o todo de sua existência em um
presente indivisível. (Louis Berkhof)
• Salmo 90.2 Antes que os montes nascessem e se formassem a
terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus.
• Salmo 90.4 Pois mil anos, aos teus olhos, são como o dia de
ontem que se foi e como a vigília da noite.
• Salmo 102.12 Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a
memória do teu nome, de geração em geração.
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• Salmo 102.25–27 Em tempos remotos, lançaste os fundamentos
da terra; e os céus são obra das tuas mãos. 26 Eles perecerão,
mas tu permaneces; todos eles envelhecerão como uma veste,
como roupa os mudarás, e serão mudados. 27 Tu, porém, és
sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim.
• Isaías 57.15 Porque assim diz o Alto, o Sublime, que habita a
eternidade, o qual tem o nome de Santo: Habito no alto e santo
lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito,
para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos
contritos.
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• 2 Pedro 3.8 Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis
esquecer: que, para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos,
como um dia.
• Hebreus 13.8 Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para
sempre.
• Apocalipse 1.4 João, às sete igrejas que se encontram na Ásia,
graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há
de vir, da parte dos sete Espíritos que se acham diante do seu
trono
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• [A imensidão de Deus] Pode ser definida como aquela perfeição
pela qual ele transcende todos os limites espaciais e ainda se
apresenta em cada ponto do espaço com todo o Seu Ser. (Louis
Berkhof)
• A infinitude de Deus, naquilo que concerne ao espaço, inclui sua
imensidão e sua onipresença. Esses não são atributos diferentes,
mas um e o mesmo atributo, visto sob aspectos distintos. Sua
imensidão é a infinitude de seu ser vista como pertencente à sua
natureza desde a eternidade. Ele preenche a imensidão com sua
presença. Sua onipresença é a infinitude do seu ser, vista em
relação às suas criaturas, em todos os tempos e em todos os
lugares (Charles Hodge).
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• Jeremias 23.23-24 Acaso, sou Deus apenas de perto, diz o Senhor,
e não também de longe? 24 Ocultar-se-ia alguém em esconderijos,
de modo que eu não o veja? —diz o Senhor; porventura, não
encho eu os céus e a terra? —diz o Senhor.
• Salmo 139.7–10 Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para
onde fugirei da tua face? 8 Se subo aos céus, lá estás; se faço a
minha cama no mais profundo abismo, lá estás também; 9 se
tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares,
10 ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me
susterá.
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• Atos 17.27-28 para buscarem a Deus se, porventura, tateando, o
possam achar, bem que não está longe de cada um de nós; pois
nele vivemos, e nos movemos, e existimos, como alguns dos
vossos poetas têm dito: Porque dele também somos geração
• 1 Reis 8.27 Mas, de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e
até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa
que eu edifiquei.
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