BREVE CATECISMO DE WESTMINSTER
Pergunta 5: Há mais de um Deus?
Resposta: Há um só Deus, o Deus vivo e verdadeiro.
Como temos estudado, o homem para ser salvo e andar como tal precisa
conhecer Deus. Jamais teremos conhecimento correto da salvação tendo
noções distorcidas do Deus que salva.
A descrição confiável do Senhor é revelada graciosamente por ele mesmo
nas Escrituras Sagradas.
Daremos sequência ao estudo meditando nas qualidades de Deus
apresentadas na resposta 5 da pergunta do BC:
1) Único Deus
Deus é único, singular, exclusivo. Não há outro além dele. Todos os outros
seres têm existência por causa dele e nele (Ex 15.11; Dt 6.4; 32.39; Sl 86.8).
Ele é o Altíssimo Deus. “Exaltado está o Senhor acima de todas as
nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que
habita nas alturas? O qual se inclina, para ver o que está nos céus e na terra!”
(Sl 113.4-6).
Deus é tão grande que ninguém é como Ele. Não há nenhum ser em todo
o mundo que possa ser comparado a Deus. Portanto, só a ele devemos
adoração (Mc 12.29-32).
2) Deus vivo
A Bíblia fala do nosso Senhor como Deus vivo. A afirmação de que o Pai
“tem a vida em si mesmo” não é uma figura de linguagem, mas uma declaração
do próprio ser de Deus.
Por possuir vida em si mesmo, Deus é a fonte de vida para todas as suas
criaturas. Pedro confessou ser Jesus filho do Deus vivo (Mt 16.16). Paulo
declarou que a Igreja é do Deus vivo (I Tm 3.15)
As fórmulas de juramento do Antigo Testamento declaram também essa
realidade: “Assim como o Senhor vive.”; “Como Deus vive.”; “Assim como vive o
Deus de Israel”.
Os deuses pagãos e os ídolos não possuem vida. Eles não podem auxiliar
as pessoas. Não podem sequer auxiliar a si mesmos, porque são deuses mortos.
Jeremias declara: “Suas imagens esculpidas são uma fraude, eles não têm
folego de vida (...) Nossos antepassados possuíam deuses falsos, ídolos inúteis,
que não lhes fizeram bem algum.” (Jr 10.14; 16.19, NVI). Samuel declara: “Não
se desviem, para seguir ídolos inúteis, que não têm qualquer proveito nem
podem
livrá-los,
pois
são
inúteis”
(1
Sm
12:21,
NVI).
Deus, por sua vez, tem vida em si mesmo. Céu e terra, obras de suas
mãos, hão de perecer, porém, Deus permanecerá (Sl 102.25-27). Ele não se
tornou o Deus vivo por meio da criação do universo e das suas criaturas. Ele é
o único Deus vivo e o é eternamente.

3) Deus verdadeiro
Já vimos na pergunta anterior esse atributo do Senhor.
Complementamos dizendo que Deus é exatamente como se revela, ou
seja, ele não é falso, uma invenção ou mera imitação. Ele é o único Deus
verdadeiro, distinto dos ídolos feitos pelas mãos humanas e dos falsos deuses
nascidos da imaginação corrupta dos homens (Jr 10.10).
Deus não somente é como se revela, mas também as coisas que diz são
exatamente como são. Deus age e fala dentro da verdade. Ele não pode mentir
ou distorcer a verdade. Má interpretação ou falsidade são impossíveis em Deus.
Ele não mente e não muda o seu propósito
Ele não é como os homens que continuamente mudam de opinião, se
equivocam ou distorcem a verdade. Deus é verdadeiro e a sua palavra é a
verdade imutável (Nm 23.19).
Considerando que o nosso Deus é verdadeiro e tudo o que ele diz é veraz,
como cristãos devemos responder a isso estudando a Palavra da verdade (II Tm
2.15) e orando para que ele nos dirija a toda a verdade (Sl 86.11).
Para reflexão:
Você conhece o Deus único, vivo e verdadeiro?
O que mais ocupa os seus pensamentos? Você pensa nos atributos e na
glória de Deus desejando honrá-lo na sua família e fazer a sua vontade na vida
ou pensa mais sobre si mesmo, em seu sucesso, posses, entretenimento,
“hobbies”, etc.?
Lembre-se de que tudo passa nessa vida e o que permanece é o
relacionamento que temos com Deus. Jesus disse: “Passará o céu e a terra,
porém as minhas palavras não passarão.” (Mt 24.35)

