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DEUS - NOSSO QUERIDO PAI

Não há nenhum texto da Bíblia que tente ________ a existência de Deus. É como se o autor do Gênesis 
dissesse: "É só isso!!! Não preciso explicar mais nada.”
Há no mundo hoje uma legião de pessoas em todas as áreas do conhecimento humano tentando provar 
que Deus não existe. Apresentam dados científicos e estudos detalhados dizendo que a lógica contradiz o 
texto bíblico. Eles só se esquecem de um detalhe, a ciência tem recursos muito _________ e que estão 
em constante ________. Querer enquadrar um Deus magnífico e supremo dentro dos limites do 
conhecimento humano é _________.
Muitos duvidam da existência de Deus porque só acreditam no pode ser visto e tocado. Os cientistas só 
crêem no que pode ser _____________ e ________ em laboratório. Isso é limitado demais. Como 
reproduzir em laboratório os “_____ de _____”? Vida só vem de ________.
Não se trata de descartar a ciência, pelo contrário, Deus deu ___________ ao homem e permite todo esse 
desenvolvimento de ____________ que temos hoje. Ele mesmo já havia dito que a _______ se 
multiplicaria (Daniel 12:4). E se olharmos bem de perto, a ciência nos ________ para os braços do _____.
Além disso, o próprio Deus nunca defendeu uma fé _____. Ele tomou todos os cuidados para nos dar 
_________ suficientes que embasassem nossa fé. Cristo chamou a Tomé para que tocasse em Suas 
_____ e em Seu _____ (João 20:27). Mas o próprio Cristo falou que Tomé creu porque viu, mas que 
seriam felizes os que não _____ e ______ (João 20:29). Ou seja, posso e devo buscar _________ para 
aquilo que creio, mas isso não descarta o elemento da ___, necessária para qualquer coisa na vida.
Todos _______ em alguma coisa. Não ______ vida sem fé. A Bíblia não tenta provar a existência de Deus 
por uma simples razão, os escritores bíblicos tinham _______ que Deus existe, e para eles não havia o 
que questionar. Não somos obra do ______, fomos criados a _______ e ___________ de um _____ 
magnífico e poderoso (Gênesis 1:26), um Deus que nos criou porque Ele é _____ (I João 4:8).

Como Conhecer a Deus
Jesus disse: "Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus.” Mateus 5:8, ou seja, devo 
buscar a Deus com o coração limpo e sincero, não tentando provar minhas ideias, mas buscando 
conhece-Lo, buscando a verdade. O modo como podemos conhecer a Deus é através das páginas da 
Bíblia. Ela revela as qualidades essenciais de Deus:
Os Nomes de Deus. Os nomes hebraicos de Deus: 
El e _________ (“Deus”). Deus como o Todo-poderoso, o Deus da criação (Gên. 1:1; Êxo. 20:2; Dan. 9:4). 
Elyon (“Altíssimo”) e El Elyon focalizam exaltado status divino (Gên. 14:18-20; Isa. 14:14). 
Adonai (“Senhor”) Deus como o Legislador Poderoso (Isa. 6:1; Sal. 35:23). 
Shaddai e El Shaddai identificam o Deus como a fonte de toda bênção e conforto (Êxo. 6:3; Sal. 91:1). 
________ (Jeová/Senhor) fidelidade e graça de Deus ao manter o concerto (Êxo. 15:2 e 3; Osé. 12:5 e 6).
As Atividades de Deus. Deus é apresentado como: 
Criador (Gên. 1:1; Sal. 24:1 e 2) 
_____________ do mundo (Heb. 1:3) 
Redentor e Salvador (Deut. 5:6; II Cor. 5:19), carrega sobre Si o fardo do destino último da humanidade. 
Ele estabelece planos (Isa. 46:11), faz predições (Isa. 46:10), concede promessas (Deut. 15:6; II Ped. 
3:9) e perdoa pecados (Êxo. 34:7). Conseqüentemente, Ele é digno de adoração (Apoc. 14:6 e 7). 
Legislador, “Rei eterno, imortal, invisível, Deus único” (I Tim. 1:17).
Os Atributos de Deus: 
Os atributos incomunicáveis. Deus é Auto-existente (João 5:26). Ele possui vontade independente 
(Efés. 1:5) e poder próprio (Sal. 115:3). Ele é ____________ (Jó 37:16; Sal. 139:1-18; 147:5; I João 3:20). 
É ___________ (Sal. 139:7-12; Heb. 4:13). Ele é eterno (Sal. 90:2; Apoc. 1:8). Deus é __________ – nada 
Lhe é impossível (Dan. 4:17, 25 e 35; Mat. 19:26; Apoc. 19:6). Ele também é imutável, uma vez que é 
perfeito. Ele diz: “Eu, o Senhor, não mudo” (Mal. 3:6; cf. Sal. 33:11; Tia. 1:17). 
Os atributos comunicáveis. Ele concede amor (Rom. 5:8), graça (Rom. 3:24), misericórdia (Sal. 



145:9), longanimidade (II Ped. 3:15), santidade (Sal. 99:9), justiça (Esd. 9:15; João 17:25), galardão 
(Apoc. 22:12) e verdade (I João 5:20).

A Singularidade e a Pluralidade de Deus
A singularidade de Deus - Deus ________. O AT fala de um único Deus (Deut. 4:35; 6:4; Isa. 45:5; Zac. 
14:9), e o NT reforça a mesma ênfase (Mar. 12:29-32; João 17:3; I Cor. 8:4-6; Efés. 4:4-6; I Tim. 2:5).
A pluralidade de Deus - __________. Embora o AT não ensine explicitamente que Deus é triúno, existem 
claras evidências, tais como uso de verbos no plural: “Façamos o homem à nossa imagem, conforme a 
nossa semelhança” (Gên. 1:26); “Eis que o homem se tornou como um de nós” (Gên. 3:22); “Vinde, 
desçamos e confundamos ali a sua linguagem” (Gên. 11:7). E alguns textos fazem referência às três 
pessoas: “Agora, o Senhor Deus [Deus Pai] Me enviou a Mim [o Filho de Deus] e o Seu Espírito [o Espírito 
Santo]” (Isa. 48:16); “Pus [Deus Pai] sobre Ele [o Messias] o Meu Espírito [Espírito Santo], e Ele 
promulgará o direito para os gentios” (Isa. 42:1).
Assim, cremos que há um único Deus, formado por três pessoas distintas, ou seja, um Deus triúno. Assim 
como um triângulo tem três pontas em um único objeto, assim como ______ pessoas formam um ______ 
(uma só ________), ou várias pessoas (cinco, seis ou mais) formam uma única família. Três seres 
distintos, semelhantes em Suas características, se uniram em amor formando um único Deus.

Deus Pai
O Deus que fala no AT, é o Deus que fala no NT através de Cristo. "Havendo ____, outrora, falado, muitas 
vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo ____…” (Heb. 
1:1 e 2). O que temos é uma linguagem diferente, uma maneira diferente de abordar a humanidade.
O Antigo Testamento descreve a Deus nos seguintes termos:
Um Deus ___________: (Êxo. 34:6 e 7; cf. Heb. 10:26 e 27). No Sinai, Deus expressou Seu desejo de ser 
amigo de Israel, de estar com o povo. Disse Ele a Moisés: “E Me farão um santuário, e habitarei no meio 
deles” (Êxo. 25:8).
O Deus do _________: Ansioso por estabelecer relações duradouras, Deus celebrou concertos com 
pessoas tais como Noé (Gên. 9:1-17) e Abraão (Gên. 12:1-3 e 7; 13:14-17; 15:1, 5 e 6; 17:1-8; 22:15-18).
Um Deus __________: O Êxodo é um grande ato redentivo e  representa o pano de fundo de todo o AT e 
constitui um exemplo de Seu ardente desejo em ser nosso Redentor.
Um Deus de ________: O tema do “refúgio”, que é recorrente nos Salmos, retrata tanto a Cristo quanto 
ao Pai. “Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações” (Sal. 46:1).
Um Deus __________: Depois de adulterar e um assassinar, Davi clamou com profunda sinceridade: 
“Compadece-Te de mim, ó Deus segundo a Tua benignidade; e, segundo a multidão das Tuas 
misericórdias, apaga as minhas transgressões.” “Não me repulses da Tua presença, nem me retires o Teu 
Santo Espírito” (Sal. 51:1 e 11).
Um Deus de ________: Deus “faz justiça aos oprimidos e dá pão aos famintos... Abre os olhos aos cegos, 
levanta os abatidos, ama os justos. Ele guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva” (Sal. 146:7-9).
Um Deus de __________: Deus é retratado como estando a amar Israel da forma como um marido ama 
sua esposa. Oséias salienta a fidelidade de Deus em face da infidelidade e rejeição por parte do povo.
Um Deus de ________ e _________: Através do tema do “dia do Senhor” profetas revelaram os atos de 
Deus em favor de Seu povo. Salvação para o Seu povo e vingança aos inimigos, que serão destruídos.
Um Deus que é ____: Dirigindo-se a Israel, Moisés referiu-se a Deus como o Pai daquele povo, o qual 
havia operado a sua redenção: “Não é Ele teu pai, que te adquiriu, te fez e te estabeleceu?” (Deut. 32:6).
O Novo Testamento descreve ao Pai nos seguintes termos:
O Pai de Toda a ________: Paulo identifica o Pai, distinguindo-O de Jesus Cristo: “Todavia, para nós há 
um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas... e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as 
coisas, e nós também, por Ele” (I Cor. 8:6; cf. Heb. 12:9; João 1:17).
O Pai de Todos os _______: Nos tempos do NT o relacionamento espiritual de pai-filhos existe não entre 
Deus e a nação israelita, senão entre Deus e o crente individual (Mat. 5:45; 6:6-15) e (João 1:12 e 13).
Jesus Revela o ____: João declara: “Ninguém jamais viu a Deus; o Deus unigênito, que está no seio do 
Pai, é quem O revelou” (João 1:18). Disse Jesus: “Eu desci do Céu” (João 6:38). “Quem Me vê a Mim vê o 
Pai” (João 14:9). Conhecer Jesus é conhecer o Pai.



Deus Filho
Por ter sido o agente da criação da Terra (João 1:1-3), Jesus ficou responsável por todos assuntos da 
Terra. Sendo assim, Ele é o personagem central da Bíblia (João 5:39) e a pessoa da trindade mais 
estudada, mais discutida e mais conhecida por nós.
Jesus é verdadeiramente ______:
Cristo possui _________ divinos: Ele é _________ “toda a autoridade... no Céu e na Terra” (Mat. 28:18). 
É onisciente “todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos” (Col.2:3). É __________: 
“Onde estiverem dois ou três reunidos em Meu nome, ali estou no meio deles” (Mat. 18:20). 
Hebreus atesta ___________: “Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre” (Heb. 13:8). 
Tem ____ própria (João 5:26); “A vida estava nEle e a vida era a luz dos homens” (João 1:4). 
Santidade é parte de Sua natureza. “Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá 
com a Sua sombra; por isso, também o santo que há de nascer será chamado Filho de Deus” (Luc. 1:35). 
Ele é _____. João escreveu: “Nisto conhecemos o amor: que Cristo deu a Sua vida por nós” (I João 3:16). 
Ele é ______. Isaías chamou de “Pai da Eternidade” (Isa. 9:6). Miquéias referiu-Se Àquele “cujas origens 
são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade” (Miq. 5:2). Paulo situa a Sua existência como 
sendo “antes de todas as coisas” (Col. 1:17) e João declara: “Ele estava no princípio com Deus. Todas as 
coisas foram feitas por intermédio dEle, e, sem Ele, nada do que foi feito se fez” (João 1:2 e 3).
Seus poderes divinos e prerrogativas: As obras de Deus são atribuídas a Jesus. ______ (João 1:3; Col. 
1:16) ___________ – “nEle, tudo subsiste” (Col. 1:17; Heb. 1:3). Ressuscitar os mortos com Sua voz 
(João 5:28 e 29) e julgará o mundo (Mat. 25:31 e 32). Ele ________ pecados (Mat. 9:6; Mar. 2:5-7).
Seus nomes divinos: Seus nomes revelam Sua natureza divina. ________ significa “Deus conosco” (Mat. 
1:23). Filho de Deus (Mar. 1:1; Mat. 8:29; cf. Mar. 5:7). O sagrado nome divino do AT, _________ – é 
aplicado a Jesus. Mateus utilizou Isaías 40:3: “Preparai o caminho do Senhor” (Mat. 3:3). E João 
identificou Jesus com o Senhor dos exércitos assentado em Seu trono (Isa. 6:1 e 3; João 12:41).
Seu reconhecimento divino: _____ - Verbo que “Se fez carne” (João 1:1 e 14). ______ reconhece como 
“Senhor meu e Deus meu” (João 20:28). ______ refere-se a Ele como quem “é sobre todos, Deus bendito 
para todo o sempre” (Rom. 9:5); Hebreus identifica-O como Deus e Senhor da Criação (Heb. 1:8 e 10).
Seu testemunho pessoal: Jesus identificou-Se como o “___ ____” (João 8:58), o Deus do AT. Dirigi-Se a 
Deus como “Meu Pai” (João 20:17) não “nosso Pai”. Declarou: “Eu e o Pai somos ___” (João 10:30).
Subentendida Sua igualdade com Deus: Sua igualdade com Deus Pai acha-se subentendida na 
fórmula ________ (Mat. 28:19), na _______ apostólica plena (II Cor. 13:13), em Seus conselhos de 
despedida (João 14-16), e na exposição feita por Paulo no tocante aos dons __________ (I Cor. 12:4-6).
Ele é adorado como ______: As pessoas adoraram-nO (Mat. 28:17; cf. Luc. 14:33); “todos os anjos de 
Deus O adorem” (Heb. 1:6). Paulo escreveu: “Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos Céus, 
na Terra e debaixo da Terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor” (Filip. 2:10 e 11).
Sua natureza divina – uma necessidade: Cristo reconciliou a humanidade com Deus. Jesus testificou: 
“Quem Me vê a Mim vê o Pai” (João 14:9). Jesus Cristo é “um em natureza, caráter, propósito” com Deus 
Pai. Ele é verdadeiramente Deus.
Jesus é verdadeiramente Homem:
Seu ___________ humano: “O Verbo Se fez carne e habitou entre nós” (João 1:14).
Seu ________________ humano: Jesus achava-Se sujeito às leis do desenvolvimento humano; Ele 
“crescia... em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens” (Luc. 2:40 e 52).
Ele foi identificado como “________”: João Batista e Pedro referiram-Se a Ele como “homem” (João 
1:30; cf. Atos 2:22). Paulo fala da “graça de um só homem, Jesus Cristo” (Rom. 5:15). Ele é o “Homem” 
que obteve “a ressurreição dos mortos” (I Cor. 15:21); é o “Mediador entre Deus e os homens, Cristo 
Jesus, homem” (I Tim. 2:5).
Suas características humanas: Cristo deveria ser plenamente humano; isto representava uma parte de 
Sua missão. Ele possuía as características essenciais da natureza humana, feito “_____ e _______” (Heb. 
2:14). “Em todas as coisas” Cristo Se tornou “__________” aos seres humanos (Heb. 2:17). Sua natureza 
humana possuía as mesmas susceptibilidades mentais e físicas do restante da humanidade: _____, ____, 
_______ e _________ foram por Ele experimentadas (Mat. 4:2; João 19:28; 4:6; Mat. 26:21; 8:24).

Deus Espírito Santo



A Bíblia revela que o Espírito Santo é uma _______, e não uma força ou poder. “Pareceu bem ao Espírito 
Santo e a ___” (Atos 15:28). Cristo falou dEle como uma pessoa distinta. “___ Me glorificará” (João 16:14). 
O Espírito Santo possui personalidade. Ele ________ (Gên. 6:3), ______ (Luc. 12:12), _______ (S: João 
16:8), _______ os assuntos da igreja (Atos 13:2), _______ e intercede (Rom. 8:26), ______ (II Ped. 1:21) 
e _________ (I Ped. 1:2). Somente uma pessoa pode empreendê-las.
O Espírito Santo É Verdadeiramente _____: Pedro mostrou a Ananias que, mentindo ao Espírito Santo, 
ele mentira “não... aos homens, mas a _____” (Atos 5:3 e 4). Jesus definiu o pecado ___________ como 
sendo a “blasfêmia contra o Espírito” (Mat. 12:31 e 32).
As Escrituras associam atributos divinos ao Espírito Santo. 
Ele é ____: Paulo refere-se a Ele como o “Espírito da vida” (Rom. 8:2). 
Ele é _______: Cristo identificou-O como o “Espírito da verdade” (João 16:13). 
Amor e _________: “amor do Espírito” (Rom. 15:30) e “Espírito de Deus” (Efés. 4:30). 
O Espírito Santo é ___________. Distribui os dons espirituais “como Lhe apraz, a cada um, 
individualmente” (I Cor. 12:11). É __________. Ele irá “habitar” com Seu povo “para sempre” (João 14:16). 
É também __________, uma vez que “o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas 
de Deus” e “as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus” (I Cor. 2:10 e 11). 
As ______ de Deus são também associadas ao Espírito Santo. Tanto a _______ quanto a ____________ 
envolveram-nO. Disse Jó: “O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-poderoso me dá vida” (Jó 33:4). 
O salmista acrescenta: “Envias o Teu Espírito e eles são criados” (Sal. 104:30). Paulo exclamou: “Se 
habita em vós o Espírito dAquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou 
a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do Seu Espírito, que em 
vós habita” (Rom. 8:11).
O Espírito Santo é considerado em pé de igualdade com o Pai e o Filho na _______ batismal (Mat. 28:19), 
na ______ apostólica (II Cor. 13:13) e na dissertação a respeito dos dons espirituais (I Cor. 12:4-6).
A Missão do Espírito Santo
Jesus assegurou que enviaria o Espírito Santo como Seu representante. Não ficariam órfãos (João 14:18).
A Origem da Missão: Quando Cristo revelou a origem da missão do Espírito Santo, mencionou duas 
fontes. Em primeiro lugar, referiu-Se ao ____: “Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, ... o 
Espírito da verdade” (João 14:16 e 17). Em segundo lugar, Cristo fez menção de ___ _______: “Eu vo-lo 
enviarei [ao Espírito Santo]” (João 16:7). Portanto, o Espírito procede tanto do ___ quanto do ______.
Sua Missão ao Mundo: Sua missão é _________ “o mundo do pecado, da justiça e do juízo” (João 16:8). 
Primeiro, o Espírito Santo nos conduz a uma profunda convicção do pecado (João 16:9). Segundo, o 
Espírito insiste em que todos aceitem a justiça de Cristo. Terceiro, o Espírito nos adverte da realidade 
do julgamento, dando-lhes consciência da necessidade de arrependimento e conversão. 
Uma vez que nos arrependemos, experimentamos o novo nascimento através do batismo da água e do 
Espírito Santo (João 3:5). Vivemos então uma nova vida, pois nos tornamos habitação do Espírito Santo.
Sua Missão em Favor dos Crentes: Sua santificadora influência conduz à __________ (I Ped. 1:2). E os 
crentes são advertidos a não resistir, entristecer nem apagar o Espírito (Atos 7:51; Efés. 4:30; I Tess. 5:19).
O que faz o Espírito Santo em favor dos crentes?  
Ele os _______. Ao apresentar o Espírito Santo, Jesus O identificou como “outro Parakletos” (João 14:16). 
Ele ______ a verdade. Cristo O mencionou como o “Espírito da verdade” (João 14:17; 15:26; 16:13). 
Ele traz a ________ de Cristo. Jesus disse: “Convém-vos que Eu vá, porque, se Eu não for, o Consolador 
não virá para vós outros; se, porém, Eu for, Eu vo-lo enviarei” (João 16:7). 
Ele conduz a ___________ da igreja. Paulo fez recordar aos líderes da igreja que eles haviam sido 
colocados nas respectivas posições pelo Espírito Santo (Atos 20:28). 
Ele concede ____ especiais à Igreja. O Espírito distribuiu dons aos crentes de acordo com Sua vontade, 
de modo a beneficiar toda a igreja (Atos 2:38; I Cor. 12:7-11). 
Ele ocupa o _______ dos crentes. Na qualidade de crentes deveríamos reconhecer constantemente que, 
sem o Espírito, não seremos capazes de empreender coisa alguma (João 15:5).


