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(Our God) 
Nosso Deus 

 
Ekkehardt Mueller 

  
     Era uma vez uma pequena aldeia no deserto. Todos os habitantes desta aldeia eram cegos. Um dia um 
grande rei com o seu exército passou por ela. Ele estava montando um elefante enorme. Um dos cegos 
tinha ouvido muitas histórias sobre elefantes e desejava aproximar-se do rei e tocar e investigar o seu 
elefante, a fim de ter uma ideia de como os elefantes são. Alguns deles avançaram, curvaram-se perante o 
rei e pediram permissão para tocar seu elefante. O primeiro homem cego agarrou sua trompa, outro sua 
perna e pé, e um terceiro seu flanco. Um homem agarrou sua orelha, e ainda outro foi autorizado a andar 
na parte de trás do elefante. Encantado com suas descobertas os homens cegos voltaram para sua aldeia. 
As pessoas os cercaram e perguntaram ansiosamente que tipo de ser o monstruoso animal elefante era. O 
primeiro disse: “É uma mangueira imensa, e ai daquele que for agarrado por ela.” O segundo respondeu: 
“É uma coluna revestida com pele e pelos.” O terceiro disse: “É como uma plataforma tendo também pele 
e pelo.” O homem, que tinha agarrado sua orelha, respondeu: “Não é uma parede, mas um tapete muito 
grosso que se move tão logo alguém o toque.” E o último declarou: “Isso não tem sentido. Ele é uma 
montanha enorme que se move.”  
      Da mesma forma, somos semelhantes a esses homens cegos em nossos esforços para descrever Deus. 
Ele supera-nos tanto, é tão altamente exaltado e vive em uma esfera significativamente diferente da nossa 
que não é totalmente acessível para nós. O que sabemos sobre Ele é o que Ele nos tem revelado. Portanto, 
possuímos apenas partes de tudo o que pode ser conhecido sobre Deus. No entanto, estas partes são 
verdadeiras e nos permitem relacionar com Deus e ser salvos.  
  
I.       A Natureza de Deus  
  
Deus é luz                                                            1Jo 1:5  
Deus é espírito                                                     Jo 4:24  
Deus é amor                                                         1Jo 4:16  
  
II.      As Características de Deus  
  
Existência eterna                                                  Sl 90:2  
Onipotência                                                          Sl 115:3  
Onisciência                                                           Sl 139:4  
Onipresença                                                          Sl 139:5-8  
Compaixão, graça, paciência, verdade                 Êx 34:6  
Bondade e justiça                                                 Sl 145:7  
Santidade                                                              Lv 19:2  
  
III.     A Trindade  

1. Um Deus e Três Pessoas  
Existe apenas um Deus (Dt 6:4), no entanto, Pai, Filho e Espírito Santo são todos chamados de 

Deus (Mt 27:46; Jo 20:28; At 5:3, 4). Consequentemente, não adoramos três Deuses, mas um Deus que 
Se revela em e consiste em três “pessoas.” As três pessoas compartilham uma natureza indivisível. Cada 
pessoa da Divindade é por natureza e essência Deus, e a plenitude da divindade habita em cada uma delas. 
Por outro lado, cada pessoa da Divindade está inseparavelmente ligada às outras duas. Este conceito de 
Deus supera nossas experiências e nosso intelecto.  
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2. Indícios da Existência de um Deus Triuno no Velho Testamento  
Gn 1:26  “Façamos o homem...”  
Êx 3:2-4            O anjo do Senhor é uma pessoa da divindade.  
Sl 45:7, 8 Deus é ungido por Deus.  
  

3. Fórmulas Trinitárias em o Novo Testamento  
1Co 12:4-6  
Jd 20, 21  
1Pe 1:2  
2Co 13:14  
  

4.  A Fórmula Batismal  
Mt 28:19       O batismo não é realizado em os nomes, mas em o nome do Pai, do Filho e 

Do Espírito Santo. Calvino comenta: “Portanto é evidente que na substância de Deus 
existem três pessoas, na qual um Deus é reconhecido.”  

  
5. Atributos das Pessoas da Divindade  

                                       Pai                               Filho                        Espírito Santo  
Eterno                            Sl 90:2                         Ap 1:18                     Hb 9:14  
Criador                           Is 45:18                       Cl 1:16                       Gn 1:2  
Todo-poderoso               Ap 1:8                         Mt 28:18                    Rm 8:11  
Onisciente                      Sl 139:4                      Jo 2:24, 25                  1Co 2:10  
Onipresente                    Jr 23:24                     Mt 28:20                     Sl 139:7, 8  
Amor                              1Jo 4:8                    Jo 15:9                        Gl 5:22  
Deve ser adorado           Ap 14:7                   1Co 1:1, 2                   Jo 4:24  
  

Várias imagens têm sido usadas para ajudar explicar e entender a Trindade. Nenhuma delas faz 
completa justiça à natureza de Deus:  
(1) A família       Problema: As pessoas são muito   

separadas uma da outra e não 
compartilham uma natureza.  
 

(2) Os papéis que uma pessoa desempenha tal como                 Problema: Existe apenas uma pessoa 
cônjuge, pai, filho em vez de três. 

 
(3) Um triângulo (instrumento musical)                                     Problema: Bater num lado faz com  

que os outros dois lados também soem. 
Novamente a distinção das três pessoas  
não é bem expressada.  

  
IV. Resultados  
  
       Nós não cremos em três Deuses, mas em um Deus em três pessoas. Estas três personalidades 
participam de uma substância. Na unidade divina há três pessoas coeternas e coiguais, que, embora 
distintas, são o único Deus não dividido.  
       Esta doutrina de Deus é uma doutrina bíblica. No entanto, ele supera o nosso entendimento. Nós a 
aceitamos, porque ela é ensinada pela Palavra de Deus e porque temos que esperar que Deus não seja 
apenas um super-homem. Ele é e permanece Deus e supera nossos sentimentos, nossa vontade e nossas 
capacidades intelectuais.  
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A doutrina da Trindade nos permite entender o plano da salvação e outras doutrinas bíblicas. Nós 
adoramos este Deus de amor todo-poderoso e santo. Nós O buscamos, O encontramos e O amamos.  
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