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CAPÍTULO 6 – OS ATRIBUTOS DE DEUS
A doutrina de Deus é assunto fundamental para a compreensão de todas as demais
doutrinas da fé bíblica. Todavia, o ponto central da doutrina de Deus são os atributos de
Deus porque eles são a única coisa revelada que nos diz algo sobre a natureza do Ser divino.
Como já vimos, ninguém pode penetrar a essência de Deus - daí ele ser incompreensível -,
mas os seus atributos nos indicam alguma coisa de sua natureza essencial. Há muitos
conceitos distorcidos sobre Deus, porque são distorcidos os conceitos sobre os Seus
atributos.
DEFINIÇÃO
Os atributos são "qualidades", "propriedades" ou "virtudes" de uma pessoa particular ou de
um ser. Como Deus é um ser, ele possui qualidades ou características que fazem com que
Ele seja o que é. Os atributos não são alguma coisa acrescida a Deus, mas são qualidades
essenciais dele. Os atributos de Deus são as perfeições atribuídas ao Ser Divino nas
Escrituras, ou as que são visivelmente exercidas por Ele nas obras da Criação, Providência e
Redenção.
A. RELAÇÃO ENTRE O SER E OS ATRIBUTOS DE DEUS
Existe diferença entre os atributos e o ser de Deus? Em geral, se diz que Deus se revela nos
pelos seus atributos. Os atributos não são meros nomes sem significado, nem partes
separadas de um Deus composto, mas qualidades essenciais, sem as quais Deus não pode
ser o que é, nas quais o Ser divino se revela e mediante as quais é identificado.
B. OS ATRIBUTOS DE DEUS REVELAM O SEU SER
Da simplicidade de Deus segue-se que Deus e seus atributos são um só. Os atributos não
podem ser considerados como partes que entram na composição de Deus, porque ele não
é composto de várias partes como os seres hurnanos.
C. OS ATRIBUTOS REVELAM O SEU CARÁTER
Embora o conhecimento de Deus seja proporcional ao que ele revela de si, os atributos de
Deus revelam como Deus é, como funciona o seu caráter. As Escrituras revelam a mente de
Deus, abrem os nossos olhos para que o vejamos de maneira correta. Todas as informações
que as Escrituras dão acerca de Deus correspondem à realidade.
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D. DEUS É INCOMPREENSÍVEL, MAS QUE PODE SER CONHECIDO.
Antes de entrarmos no tema dos atributos, vamos repetir as idéias de capítulos anteriores.
A maneira de recordar a matéria é fazer duas perguntas distintas:
Deus pode ser conhecido? Sim, até onde ele mesmo se revela.
Deus pode ser compreendido? Não, porque só o conhecemos na medida de Sua revelação.
É necessário que se estabeleça a diferença entre "conhecer" e "compreender".
Três perguntas normalmente são feitas:
1. Quem é Deus?
2. Qual é a natureza da sua constituição íntima?
3. O que O faz ser o que é?
A resposta a estas perguntas requer uma compreensão exaustiva do ser de Deus que jamais
poderemos ter. O finito não pode compreender o Infinito.
Jó 11:7 Porventura, desvendarás os arcanos de Deus ou penetrarás até à perfeição do
Todo-Poderoso?
Fora da revelação de Deus pelos seus atributos, não podemos ter nenhum conhecimento
do seu Ser. Não podemos compreender a Deus porque ele é de natureza muito diferente da
nossa e está acima de nosso entendimento.
I João 5:20 Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento
para reconhecermos o verdadeiro; e estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo.
Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna.
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