QUE

VERDADES
LIBERTAM

Quem é DEUS?
A Bíblia Sagrada refere-se a Deus como o Criador do universo, e de todas as coisas criadas visíveis
e invisíveis, sendo, portanto, não apenas uma força espiritual que rege o universo, mas um ser
invisível, espiritual, poderoso e que se relaciona com Sua criação.

Como é Deus?

A Bíblia define Deus como sendo um Espírito
(João 4:24), portanto Deus não possui forma física
como nós (1). É por isso que Ele nunca foi visto em
Sua totalidade por ninguém (João 1:18), e quando a Bíblia menciona que alguém O viu, sempre
demonstra que Ele tomou alguma forma para que
fosse visto (Êxodo 33:18-23; Isaías 6:1). Não existe
nada que possa ser comparado a Ele (Isaías 46:5).
A Bíblia também afirma que Deus é um ser
misterioso a compreensão humana (Isaías 45:15),
pois somos finitos, e ele infinito. Ele é representado na Bíblia como sendo uma TRINDADE. Isso
quer dizer que Ele é formado por três pessoas
distintas, porém completamente unidas num só
propósito (Pai, Filho e Espírito Santo).
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(1) A mesma palavra usada na Bíblia para traduzir a palavra “espírito”, é a mesma palavra para
“vento”. Como o vento não possui forma, Deus
também não.

Como A Bíblia explica a Trindade?

A Bíblia declara que existe um único Deus verdadeiro (Isaías 43:10), porém também afirma que
o Pai (1 Pedro 1:3), o Filho (João 1:1; Tito 2:13) e o
Espírito Santo (Atos 5:3-4) formam esta unidade
divina. Deus, portanto é um ser composto (2) por
três pessoas distintas!
(2) Assim como a palavra “humanidade” em português é uma palavra singular, mas tem o significado de algo plural (a totalidade da raça humana), a palavra Deus, às vezes, na Bíblia se refere a
mais de uma pessoa (trindade).
CEKAP

Quem é DEUS?

O que Deus exige de nós?

Somente Deus deve ser adorado (Deuteronômio 6:13), pois não divide a glória dEle com
ninguém (Isaías 42:8; 48:11). Portanto Deus não
aceita que nos prostremos diante de qualquer
tipo de imagens para lhes oferecer culto ou qualquer outro tipo de devoção espiritual (Êxodo
20:4-5), nosso relacionamento espiritual deve ser
somente com Ele.

Deus realmente existe?

A prova mais clara de Sua existência é a perfeição e harmonia de Sua criação (Salmos 19:1-6).
Quando vemos algo extremamente organizado e que funciona de acordo com o propósito
para o qual foi feito (um motor, um computador,
um avião etc.), imediatamente temos a plena certeza de que alguém o criou, da mesma forma a
criação demonstra uma enorme especialização.
Uma simples abelha, por exemplo, possui mais
projeto aerodinâmico (para voar) do que qualquer aparelho que voe criado pelo homem!
Se eu e você não acreditamos que um motor
possa surgir por acaso, deveríamos acreditar que
todo o universo surgiu?

Deus é o Criador
do universo, mas
mesmo sendo tão grandioso e poderoso, deseja
Se relacionar conosco, Se
aproximando de cada um
de nós através de Sua Palavra,
a Bíblia Sagrada. Nela
podemos compreender a
Sua natureza eterna
(Salmos 90:2)!

Quem é Deus?
Quem criou o universo?

HISTÓRICOS
• Josué
• Juízes
• Rute
• I e II Samuel
• I e II Reis

CENTR O K A I R Ó S D E A PO L OGÉTICA
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