
Como Deus é?
A Bíblia está repleta de histórias do grande 
poder de Deus, do Seu maravilhoso amor, 
e de Suas instruções para termos uma vida 
feliz. Mas será que alguma vez paramos para 
pensar como Deus é realmente? Será que dá 
medo e é cruel? Ou será que é divertido e 
bondoso? Como podemos saber como Deus 
é?

Pode parecer uma pergunta muito complicada, 
mas a resposta na realidade é simples. A 
Bíblia nos diz que “Deus é amor.”1

1  1 João 4:8 NVI



Pense no que o amor significa para você. A Bíblia descreve 
o amor como sendo paciente e bondoso.2 E depois continua 
dizendo que não é invejoso, não se vangloria, não é 
orgulhoso nem maltrata. Não procura seus interesses, não 
se ira facilmente, não guarda rancor. … O amor nunca desiste, 
suporta tudo com fé, esperança e paciência.”3

Se você pensar nesses exemplos de amor, terá uma ideia de 
como Deus é, porque provavelmente já viu o amor manifestado 
na humildade, amabilidade, amizade e perdão.

2 1 Coríntios 13:4 NVI
3 1 Coríntios 13:4–5,7 NVI, NTLH



O amor pode ser manifestado de muitas 
formas. Nas palavras reconfortantes que 
sua mãe lhe fala quando você está triste, ou 
no forte abraço que seu pai lhe dá quando 
chega do trabalho, ou na voz gentil de 
sua avó quando lê uma história para você. 
Quando sua irmã lhe oferece um biscoito, ou 
um amigo o convida para jogar um jogo. O 
amor está em toda a sua volta!
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Quando sente o amor, você está sentindo 
um pouco de como Deus é. E quando 
mostra amor e amabilidade pelos outros, 
está deixando um pouco do amor de 
Deus agir através de você. Está sendo um 
reflexo do amor de Deus.

Então, a próxima vez que você se 
questionar como Deus é, lembre-se 
que Ele é amor. Ao mostrar amor e 
amabilidade, você também pode ser um 
exemplo de Deus para os outros. 
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