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• Desafiar os alunos a uma séria reflexão sobre a Pessoa de Deus 

• Conhecer a Deus é perscrutar os seus mistérios até onde nos é 
permitido ir 

• O exame das Escrituras e a observação de tudo o que está ao 
nosso redor podem nos dar o conhecimento sólido da pessoa 
de Deus 



1. A doutrina de Deus 
2. A revelação de Deus 
3. Argumentos teológicos da 

existência de Deus 
4. A economia de Deus 
5. A personalidade de Deus 
6. O ser de Deus (seus atributos 

exclusivos) 
7. O ser de Deus (seus atributos 

comunicáveis) 
8. Os nomes primários de Deus 
9. Os nomes compostos de Deus  

10. As vantagens do conhecimento de 
Deus 

11. A vontade de Deus (seu caráter) 
12. A vontade de Deus (como conhecê-

la) 
13. A vontade de Deus (suas bênçãos) 
14. A soberania de Deus 
15. A providência de Deus 
16. A glória de Deus 
17. Redescobrindo Deus como Pai 



A doutrina de Deus 



• O que é doutrina? 

 
• Doutrina é um conjunto de princípios que servem de base a um sistema, 

que pode ser literário, filosófico, político e religioso.  

 

• Do latim “doctrīna”: ensino, arte, ciência. 



• A doutrina sobre Deus é o ponto central da teologia. 

 

• O conceito de Deus adotado por uma pessoa fornece toda a 
estrutura sobre a qual a teologia está construída. 

 

• O conhecimento de Deus deve ser nosso maior anseio: 
“como suspira a corça pelas correntes das águas, assim, por ti, 
ó Deus, suspira a minha alma.” Salmo 42.1 



Imanência 

• Deus está presente e ativo 
em sua criação, de forma 
que Ele realiza sua obra por 
meio dela. 

• Exemplos: 
• Usa pessoas 

• Habilita conhecimento 

• Ensina pela natureza  

Transcendência 

• Deus não pode ser 
determinado pelos conceitos 
humanos – Ele é mais 
elevado do que tudo. 

• Exemplos: 
• A eternidade de Deus 

• Os milagres 

• O poder de Deus 



• Todas as pessoas têm uma intuição de algum deus 

Tupã 
Relâmpago 

Guaraci 
Sol 

Jaci 
Lua 

Anhangá 
Animais 

Fonte: www.megacurioso.com.br 



• A Bíblia atesta a busca de todos a Deus 
• “A minha alma tem sede de Deus, do Deus 

vivo. Quando poderei entrar para apresentar-
me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu 
alimento de dia e de noite, pois me 
perguntam o tempo todo: "Onde está o seu 
Deus? “ Salmos 42:2,3 

• O salmista reconhece a obra de Deus: 
• “Os céus declaram a glória de Deus; o 

firmamento proclama a obra das suas mãos.” 
Salmos 19:1 



Ateísmo 

• Negação da 
existência de 
Deus 

Politeísmo 

• Vários deuses 

Materialismo 

• Deus e a 
matéria se 
confundem 

Monoteísmo 

• Há um só Deus 



Vida com 
Deus 

Vida com o 
próximo 

Vida conosco 
mesmos 
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