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LIÇÃO

Podemos perceber a preocupação que Deus teve com seu povo ao entregá-los a lei, a fim de que cada um procedesse correta-

mente e demonstrasse às outras nações o modo certo de agir. Os dez mandamentos são as leis que o próprio Deus instituiu sobre 

seu povo e demonstram aos homens não apenas como agir, mas também falam muito a respeito do caráter de Deus!

Para nos aprofundarmos no conhecimento de Deus e de seu caráter, precisamos entender um pouco mais sobre quem Ele é, 

quais são seus atributos e como é sua natureza.

Os atributos de Deus são aquelas características essenciais permanentes que podem ser afirmadas a seu respeito, eles são as 

perfeições inseparáveis da natureza divina, que demonstram seu caráter. 

Estes atributos podem ser separados em dois grupos: atributos naturais e atributos morais.

UMA CHAMADA AO CARÁTER DIVINO

PRINCIPAIS ATRIBUTOS NATURAIS DE DEUS 
(Aqueles incomunicáveis a nós; Envolvem Sua essência) 

ETERNIDADE
A eternidade de Deus é a sua duração infinita sem começo 

sem fim, pois Ele não teve início e não terá fim (Jó 36.26; Sl 
90.2).

IMUTABILIDADE
Na qualidade de ser infinito, absoluto, independente e eterno, 

Deus está acima de possibilidades de mudanças e variações.
O Senhor falou sobre sua imutabilidade através do profeta 
Malaquias (Ml 3:6), Tiago também fala sobre isso (Tg 1.17).

ONISCIÊNCIA
Este é um termo que se refere ao conhecimento e sabedo-

ria infinitos de Deus e sua capacidade de conhecer perfeita-
mente todas as coisas.

Leia Salmos 139.2-6

ONIPOTÊNCIA
Termo que se refere ao poder ilimitado de Deus. Jesus 

afirma a onipotência de Deus (Mt 19.26).

ONIPRESENÇA
Termo que se refere à natureza ilimitada de Deus ou à sua 

capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo.
Leia Sl 139.7-12

PRINCIPAIS ATRIBUTOS MORAIS DE DEUS 
(Aqueles comunicáveis a nós; Envolvem Seu caráter) 

SANTIDADE
Este é seu atributo mais exaltado e destacado, pois expressa 

a majestade de sua natureza e caráter moral. A Bíblia descreve 
o Deus incomparável em santidade (Ap 4.8; Is 6.3;1Sm 2.2).

RETIDÃO
A retidão de Deus é a imposição de leis e exigências retas, 

podendo ser chamada de “santidade legislativa”. Neste atribu-
to vemos que Deus é sempre impelido a fazer e exigir o que 

é reto ( Sl 25.8)

JUSTIÇA
Execução de penalidades impostas por suas leis. Este atri-

buto pode ser chamado de “santidade judicial”. É nele que se 
revela seu ódio contra o pecado, que sempre o impele a ser 

justo ou exigir o que é justo (Sf 3.5; Dt 32.4). Todos os tratos de 
Deus com os homens se baseiam na justiça absoluta. 

AMOR
Atributo pelo qual Deus se inclina a buscar os melhores 

interesses de suas criaturas (Jo 3:16; Mt 5:44-45). Deus é amor! 
Paulo escreveu sobre a demonstração prática do amor de 

Deus (Rm 5.8).

MISERICÓRDIA
É a disposição de Deus em aliviar os angustiados e em  

suspender penalidades merecidas. A Bíblia fala da eternidade 
de Deus (Sl 103.17; Lm 3.22-23). 

GRAÇA
A graça de Deus é o favor imerecido que Ele dá àquele que 

se arrepende. É o que o impele a suspender a penalidade me-
recida e entregar todas as bênçãos positivas. (Sl 86.15; Tt 2.11)
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