GLOSSÁRIO: Os atributos de Deus
AMOROSO
ATENCIOSO

A
AUTOEXISTENTE
AUTOSSUFICIENTE

B

BONDOSO
COMPASSIVO

Deus sente e demonstra afeição infinita e incondicional por
Seus filhos. Seu amor por eles não depende de seu valor,
resposta ou mérito.
Deus ouve e responde às necessidades de Seus filhos.
Deus não depende de nada e de ninguém para dar a Ele vida ou
existência.
Deus não é vulnerável. Ele não tem necessidades.
Deus é o que há de melhor e dá o que há de melhor. Ele é
incapaz de fazer mal.
Deus cuida de seus filhos e age em favor deles.

C
CRIADOR

D

DIGNO

E

ETERNO

F

FIEL

Deus fez tudo. Ele não foi criado.
Deus merece toda glória e honra e louvor.
Deus não é limitado pelo tempo, existe fora dele, é atemporal.
Deus sempre cumpre suas promessas.

GENEROSO

Deus dá o que é melhor e além do que é merecido.

GLORIOSO

Deus mostra sua grandeza e valor.

IMUTÁVEL

Deus nunca muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã.

G

Deus está além de nossa compreensão. Podemos compreendê-

I

INCOMPREENSÍVEL lo em parte, mas não no todo.
INDIGNADO
INFINITO

Deus odeia toda injustiça.
Deus não tem limites em sua pessoa ou em seu poder.
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I

ÍNTEGRO

J

JUSTO

L

LIBERTADOR

M

MISERICORDIOSO

O

Deus resgata e salva seus filhos.
Deus não dá a Seus filhos o castigo que eles merecem.
Deus é todo-poderoso. Ele detém todo o poder. Nada é muito
difícil para Deus. O que ele deseja, ele pode realizar.

ONIPRESENTE

Deus está totalmente presente em todos os lugares.

ONISCIENTE

Deus conhece tudo, passado, presente e futuro, todos os
resultados potenciais e reais, todas as coisas micro e macro.

PACIENTE

Deus é longânime. Ele é incansável e está sempre disposto a
perdoar seus filhos.

PROVEDOR

S

Deus é correto em todas as Suas ações e julgamentos. Ele não
pode punir além ou aquém do necessário.

ONIPOTENTE

P
R

Deus é sempre bom e reto.

REFÚGIO

Deus atende às necessidades de seus filhos.
Deus é um lugar de segurança e proteção para Seus filhos.

SÁBIO

Deus sabe o que é melhor e age adequadamente. Ele não pode
escolher equivocadamente.

SANTO

Deus é perfeito, puro e sem pecado.

SOBERANO

Deus faz tudo de acordo com Seu plano e desejo. Ele controla
todas as coisas.

T

TRANSCENDENTE

Deus é elevado. Não é como o ser humano. Ele é infinitamente
superior em essência e capacidade.

V

VERDADEIRO

Z

ZELOSO

Tudo o que Deus fala ou faz é autêntico e real.
Deus não compartilhará Sua glória com outro. Toda glória
pertence a ele por direito.
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