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IMERSÃO TEOLÓGICA -  DEUS 

 O tema é por demais vasto e sublime para uma definição completa e satisfatória; temos, 

porém na revelação cristã material necessário para uma definição de Deus. Entende-se por 

definição de Deus aquilo que se baseia na revelação cristã. Aprendemos com Jesus a ideia 

que ele tinha a respeito de Deus. E isso nos dará o fundamento sólido para a teologia 

sistemática. 

 

1. DEUS CRIA TODAS AS COISAS 

 

Texto 1 - [1 No princípio, criou Deus os céus e a terra. 2 A terra, porém, estava sem forma e 

vazia; havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. 

Genesis 1] 

 

A. Elohim (traduzido - Deus) Esta palavra emprega-se sempre que sejam descritos ou implícitos 

o poder criativo e a onipotência de Deus. Elohim é o Deus-Criador. A forma plural significa 

a plenitude de poder e representa a trindade.  

 

B. Jeová (Senhor). Revela-se a si mesmo como o Deus da aliança. Tem sua origem no verbo ser 

– passado, presente e futuro. Ele Era, “é” e há de ser. O Eterno; Eu me manifestei, manifesto 

e me manifestarei. 

 

C. Jeová-Rafa – o Senhor que te cura (Êxodo 15:26), Jeová Nissi – o Senhor é a nossa bandeira 

(Êxodo 17:15). Jeová Shalom -  o Senhor é a nossa paz (Juízes 6:24). O Senhor é o meu 

Pastor – RA´AH. Jeová Tsidkenu – o Senhor é a minha Justiça, (Jeremias 23:6). Jeová Giré 

o Senhor que provê (Genesis 22:14). Jeová Shamah -  O Senhor está ai (Ezequiel 48:35). 

 

D. El (Deus).  El-Elyon – Deus altíssimo. El-Shaddai – o Deus que é suficiente para as 

necessidades do seu povo. El-Olam -  o Eterno Deus. 

 

E. Adonai (Senhor ou Mestre) – (Êxodo 23:17) da ideia de governo e domínio. Por isso exige 

serviço e lealdade do seu povo. 

 

F. Pai -  tanto no antigo como no novo testamento. 

 

2. DEUS É ESPIRITO 

Texto 2 - [23 Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai 

em espírito e em verdade; porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. 24 Deus 

é espírito; e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4] 

 Assim temos: DEUS é espirito pessoal, perfeitamente bom que em santo amor cria, sustenta 

e governa todas as coisas. 
 

a. A natureza de Deus: Ele é espirito pessoal. 

b. O caráter de Deus: Ele é perfeitamente bom. 
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c. A relação de Deus para com o universo: Cria, sustenta e dirige tudo. 

d. O motivo de Deus para com que tudo o que existe: Santo amor. 

 

a. O espirito não é material nem da matéria procede. Tempos que pensar no espírito em termo 

de poderes: pensar, amar e querer ele é, portanto um ser real, mas invisível e ainda mais com 

consciência própria e direção própria. Todos esses poderes em Deus desempenham suas 

funções de maneira perfeitíssima. 

b. Perfeitamente bom - O bem de Deus é perfeito. A ideia da bondade de Deus é o amago da 

revelação cristã. Em Jesus temos plenamente revelada a bondade de Deus. Deus é bom como 

ninguém o é. 

c. Deus sustenta tudo -   Declara-nos a bíblia que aquele que criou o universo é também quem 

o sustenta. A causa que originou é a mesma que preserva tudo o que foi criado.  

d. Deus governa tudo - Todos os sistemas de mundo espalhados pelo espaço são chamados de 

universo. Todos obedecem à direção de um governador. 

e. O motivo de sua relação com o universo – Santo amor - O amor de Deus significa a 

identificação da sua bondade com o desejo ardente de melhorar a criação. 

 

Texto 3 - [36 Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória 

eternamente. Amém! Romanos 11] 

 

Texto 4 - [18 Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não 

podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. 19 A ardente expectativa da 

criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. 20 Pois a criação está sujeita à vaidade, não 

voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, 21 na esperança de que a própria 

criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de 

Deus. 22 Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até 

agora. 23 E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente 

gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. 24 

Porque, na esperança, fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança; pois o que 

alguém vê, como o espera? 25 Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o 

aguardamos. Romanos 8] 

 

Texto 5 - [19 Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que 

é Deus. Lucas 18] 

 

3. DEUS É AMOR 

 

 O amor de Deus é mais paciente do que o amor de mãe, mais forte do que o amor de Pai; 

mais puro do que o amor de irmã; mais fiel do que amor de amigo e mais ardente do que o 

amor de esposo. 

 

Texto 6 - [8 Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. 1 João 4] 
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4. DEUS É UMA PESSOA 

 

a. A consciência própria - é a capacidade de conhecer-se a si mesmo. Nenhuma outra 

criatura tem esse poder. Deus conhece a si mesmo perfeitamente. 

b. Direção própria - dirige a si mesmo e não é dirigido por ninguém.  

 

5. DEUS SE REVELA AO HOMEM 

 

Texto 7 - [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. Isaias 

57] 

 

6. DEUS É ETERNO 

 

Texto 8 - [2 Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de 

eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmo 90] 

 

 Este Deus vivo, portanto, é um Deus vivo que tem existência própria, isto é, tem em si 

mesmo a fonte da vida. A razão de ser da vida está na própria pessoa de Deus. Não houve 

quem originasse a vida em Deus, e também não há que lha possa tirar, porque ele tem 

existência própria. Ele é eterno; é desde a eternidade até a eternidade.  

 

7. DEUS É ONISCIENTE, ONIPOTENTE E ONIPRESENTE 

 

Texto 9 - [7 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. Salmo 139] 

 

Texto 10 - [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. Jeremias 23] 

 

Texto 11 - [36 Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a 

glória eternamente. Amém! Romanos 11] 

 

8. UNIDADE 

 

 Somados, os atributos de Deus nos dão uma ideia de sua unidade. Na onipresença temos 

o Espirito de Deus presente em todas as coisas; na onisciência temos a mente divina 

onicompreensiva conhecendo todas as coisas; na onipotência temos um só poder 

dirigindo tudo, assim no reino físico como no reino moral. O Deus vivo é, portanto um 

ser único que se manifesta nos diferentes modos de sua existência. 
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9. DEUS É IMUTÁVEL 
 

Texto 12 - [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. Tiago 1] 
 

 

10. DEUS É SANTO 
 

 Deus é santo e exige que sejamos santos como ele é. Isso não significa que a santidade 

do homem seja perfeita como ele é. Há no crente o querer, mas nem sempre o efetua-lo. 

  

 [9 Exaltai ao SENHOR, nosso Deus, e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é 

o SENHOR, nosso Deus. Salmo 99] 

 
 

11. DEUS É JUSTO 

 

 A justiça de Deus quer dizer muito mais do que castigo, porque ele não só garante a 

punição dos maus, mas como também o patrocínio dos bons. 

 

Texto 13 - [5 O SENHOR põe à prova ao justo e ao ímpio; mas, ao que ama a violência, a 

sua alma o abomina. 6 Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento 

abrasador será a parte do seu cálice. 7 Porque o SENHOR é justo, ele ama a justiça; os retos 

lhe contemplarão a face. Salmo 11] 
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1. A PESSOA DE JESUS 

 

 Vemos que Deus trabalhava não só entre os Israelitas, mas também entre as demais 

nações, Servindo-se delas para o seu grande evento, a vinda de Jesus ao mundo. 

 

 Cristo é o mediador ideal porque ele possui as duas naturezas. Sua grande missão é 

reconciliar o homem com Deus e Deus com o homem. 

 

 Temos, assim, considerado todas estas teorias errôneas que apareceram nos primeiros 

séculos do cristianismo acerca de Jesus. Os Ebionitas negavam a realidade da natureza 

divina de Cristo, ao passo que os docetas negavam a realidade da sua natureza humana. 

Ário negava a integridade da sua natureza divina. Apolinário, a da sua natureza humana. 

Nestório negava a união verdadeira entre as duas naturezas, dividindo Jesus em duas 

partes: uma divina e outra humana; enquanto Eutiques fundia as duas naturezas de Cristo, 

formando uma terceira natureza, que não era humana nem divina. 

  

2. A NATUREZA DE CRISTO 

 

 Cristo tinha duas naturezas uma divina e outra humana e cada uma delas era perfeita e 

real.  Jesus chamou-se e foi chamado homem  

 

Texto 1 - [40 Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que 

ouvi de Deus; assim não procedeu Abraão. 41Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-

lhe eles: Nós não somos bastardos; temos um pai, que é Deus. João 8] 
 

 Jesus possui os elementos naturais da natureza humana isto é um corpo racional e uma 

alma natural. 

 

Texto 2 - [38 Então, lhes disse: A minha alma está profundamente triste até à morte; ficai 

aqui e vigiai comigo. Mateus 26] 

 

3. JESUS TINHA PODERES E CARACTERÍSTICOS QUE PERTENCIAM A 

NATUREZA HUMANA 

 

Texto 3 - [2 E, depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. Mateus 4] 

 

4. JESUS TINHA UMA MENTE HUMANA ELE PENSAVA E CONHECIA 

 

Texto 4 - [21 E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta: Vai, vende tudo 

o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu; então, vem e segue-me. Marcos 

10] 

 

5. JESUS ESTAVA SUJEITO ÀS LEIS DO DESENVOLVIMENTO 

 



6 

 

Texto 5 - [40 Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria; e a graça de 

Deus estava sobre ele. 46 Três dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos 

doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Lucas 2] 

  

6. JESUS PADECEU E MORREU 
 

Texto 6 - [44 E, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor 

se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Lucas 2] 

 

Texto 7 - [33 chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe 

quebraram as pernas. João 19] 

 

7. A DEIDADE DE CRISTO 

 

 O novo testamento estabelece mui claramente a deidade de Cristo, Mostrando que Jesus 

tinha conhecimento de sua própria deidade 

 

Texto 8 - [12 Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis, se vos falar 

das celestiais? 13 Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o 

Filho do Homem [que está no céu]. João 3] 

 

8. A UNIÃO DESSAS DUAS NATUREZAS NUMA SÓ PESSOA 

 

 É impossível explicar a união das duas naturezas numa só pessoa, mas as provas que 

encontramos são tantas que não podemos duvidar dessa verdade e ainda que não 

possamos explicar satisfatoriamente esses fatos, devemos aceita-lo visto que a bíblia o 

ensina com clareza e autoridade. 

  

9. OS DOIS ESTADOS DE JESUS 

 

Texto 9 - [6 pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser 

igual a Deus; 7 antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se 

em semelhança de homens; e, reconhecido em figura humana, 8 a si mesmo se humilhou, 

tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Filipenses 2] 

 

10. O ESTADO DE HUMILHAÇÃO - A HUMILHAÇÃO DE CRISTO 

CARACTERIZADA 

 

Texto 10 - [9 pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez 

pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornásseis ricos. 2 coríntios 8] 

 A humilhação consistiu em Jesus deixar de usar os seus poderes que lhe eram garantidos 

por sua natureza divina 

 A primeira época da humilhação de Jesus foi quando o verbo preexistente se fez carne. 

 A segunda foi durante o tempo de sua submissão ao Espírito e as leis humanas. 
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 A terceira foi por ocasião da sua morte no calvário 

 

11. O ESTADO DE EXALTAÇÃO 

 

 Depois da sua morte Jesus voltou para a destra do Pai. Recebeu aquela gloria que tinha 

antes que o mundo existisse e entrou em pleno uso daqueles poderes que tivera antes do 

período de humilhação. 

 

Texto 11 - [55 Mas Estêvão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória 

de Deus e Jesus, que estava à sua direita, 56 e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho 

do Homem, em pé à destra de Deus Atos 7] 

 As épocas de exaltação de Jesus são as seguintes: ressurreição e ascensão. 

 

12. OS OFÍCIOS DE CRISTO 

 

 Jesus exerceu três ofícios da maneira mais perfeita que se pode imaginar. Nunca houve 

um Rei que governou tão sabiamente como ele. Nunca houve um Sacerdote que oferece 

um sacrifico tão completo e perfeito. E nuca houve um Profeta que interpretasse os atos 

e a vontade de Deus e desfizesse as trevas da ignorância que envolviam a raça 
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1. A TERCEIRA PESSOA DA TRINDADE 

 

 Todos os atributos de uma pessoa são pela bíblia atribuídos ao Espírito Santo. Pensar, 

sentir, querer, consciência própria e direção própria. Não diz que ele tem nariz, olhos e 

boca. Ele tem todos os elementos que constituem uma personalidade. Ele não é uma mera 

influência. Ao Espírito é atribuído o poder de saber até as coisas mais profundas de Deus: 

o atributo do saber 

 

Texto 1 - [10 Mas Deus no-lo revelou pelo Espírito; porque o Espírito a todas as coisas 

perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. 11 Porque qual dos homens sabe as coisas 

do homem, senão o seu próprio espírito, que nele está? Assim, também as coisas de Deus, 

ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2] 

 

2. O AMOR 

 

 É outro atributo do Espírito Santo, ele é uma pessoa que ama. A bíblia nos mostra que ele 

nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e tudo isso porque nos ama.  

 

Texto 2 - [30 Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor 

do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, Romanos 15] 

 

3. A TRISTEZA 

 

Texto 3 - [30 E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da 

redenção Efésios 4] 

 

4. PROVA DA PERSONALIDADE DO ESPÍRITO SANTO: ELE FALA 

 

Texto 4 - [7 Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: Ao vencedor, dar-

lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse 

2] 

5. O ESPÍRITO SANTO CLAMA 

 

Texto 5 - [6 E, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu 

Filho, que clama: Aba Pai! Gálatas 4] 

 

6. O ESPÍRITO SANTO DOMINAVA INTEIRAMENTE A VIDA DOS 

DISCÍPULOS 

 

Texto 6 - [6 E, percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito 

Santo de pregar a palavra na Ásia, Atos 16] 

 

7. UMA INFLUÊNCIA NÃO SE PODE ENTRISTECER, MAS UMA PESSOA 

SIM! 
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Texto 7 - [10 Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se 

lhes tornou em inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Isaias 63] 

 

8. A DEIDADE DO ESPÍRITO  

 

 O Espírito Santo possui os atributos de Deus, segundo as Escrituras. 

 

Texto 8 - [2 A terra, porém, estava sem forma e vazia; havia trevas sobre a face do abismo, 

e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Genesis 1] 

 

9. O ESPÍRITO SANTO É ETERNO 

 

Texto 9 - [14 muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, a si mesmo se 

ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para 

servirmos ao Deus vivo! Hebreus 9] 

 

10. O ESPÍRITO SANTO É ONISCIENTE 

 

Texto 10 - [Assim, também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de 

Deus. 1 Coríntios 2] 

 

11. O ESPÍRITO SANTO É ONIPRESENTE 

 

Texto 11 - [7 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, Salmos 139] 

 

12. O ESPIRITO CRIA 
 

Texto 12 - [4 O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Jó 33] 

 

13. O ESPÍRITO SANTO RESSUSCITOU A JESUS 

 

Texto 13 - [11 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. Romanos 8] 

 

14. O ESPÍRITO SANTO DISTRIBUI OS DONS ESPIRITUAIS 

 

Texto 14 - [8 Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria; e a outro, 

segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento; 9 a outro, no mesmo Espírito, a 

fé; e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar; 10 a outro, operações de milagres; a outro, 

profecia; a outro, discernimento de espíritos; a um, variedade de línguas; e a outro, 
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capacidade para interpretá-las. 11 Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas 

coisas, distribuindo-as, como lhe apraz, a cada um, individualmente. 1 Coríntios 12] 

 

15. A VINDA DO ESPÍRITO SANTO NAS PROFECIAS 

 

Texto 15 - [28 E acontecerá, depois, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne; 

vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão 

visões; 29 até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles 

dias. Joel 2] 

 

16. JESUS FOI CONCEBIDO PELO PODER DO ESPÍRITO SANTO 

 

Texto 16 - [35 Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do 

Altíssimo te envolverá com a sua sombra; por isso, também o ente santo que há de nascer 

será chamado Filho de Deus. Lucas 1] 

 

17. JESUS FOI GUIADO PELO ESPÍRITO SANTO 

 

Texto 17 - [1 Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo 

Espírito, no deserto,  Lucas 4] 

 

 Jesus foi apontado por João Batista como aquele que havia de batizar com o Espírito 

Santo 

 

 [11 Eu vos batizo com água, para arrependimento; mas aquele que vem depois de mim é 

mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o 

Espírito Santo e com fogo Mateus 3] 

 

18. TEMOS PROMESSAS DA INTIMA RELAÇÃO DO ESPIRITO SANTO 

COMO OS CRENTES 

 

 [13 Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o 

Pai celestial dará o Espírito Santo àqueles que lho pedirem? Lucas 11] 

 

 Devemos procurar nos entregar dia a dia ao controle do Espírito Santo, até que fiquemos 

completamente cheios dele. Seja como for o crente deve entregar-se ao Espírito Santo 

para fazer o trabalho neste mundo e ser fiel até a morte. A maior necessidade daquele que 

crê é entregar-se ao Espírito Santo e ficar cheio dele para que sua vida não fique 

infrutífera. 

 

 “O Espírito Santo habita no crente não obstante as muitas irregularidades de sua vida. É 

de fundamental importância saber que quem crer em Jesus e o recebe, recebe também o 

Espírito Santo.”  


