
 

CONSTRUINDO SOBRE A FUNDÇÃO: DEUS É O ÚNICO DEUS 

A nossa sociedade vive o relativismo (tudo é relativo), mas diante da palavra de 
Deus que é A verdade, descobrimos que Ele é único, e não há outro Deus como 
Ele. 

Leia o texto de Deuteronômio 32:39 

“Vejam agora que eu sou o único, eu mesmo. Não há Deus além de mim.” 

Desenvolvimento do raciocínio: 

Semana passada falamos sobre o primeiro princípio que devemos construir em 
cima da fundação - Deus é a verdade e a bíblia, por ser sua Sua palavra 
também é a verdade. 

E quem é Deus? Existe outro deus? 
Essa é uma pergunta que pode parecer sem sentido, mas todos nós já nos 
perguntamos quem é Deus: será uma força? Uma energia? um ser de outro 
planeta?  
Não. Ele é o Todo Poderoso. E não há outro Deus. 

Para os mais novos e mais velhos: 

Provavelmente seu filho(a) tem um super herói favorito.  
Por quê ele gosta do super herói? Quais são as qualidades desse personagem? E 
fraquezas? Ele tem algum ponto fraco? 

E Deus? Será que Ele tem algum ponto fraco? Será que Ele pode ser destruído? 
Quais são os “super-poderes” de Deus, você sabe? (Deixe eles falarem!) 

- Ele é uma pessoa, ou seja, Ele pensa e faz escolhas - Isaías 55:8 “Porque os 
meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos 
os meus caminhos, diz o Senhor.”   



-  Ele é Santo (ou seja, sem pecado) - Isaias 40:25 Com quem vocês vão 
comparar o Santo Deus? Quem é igual a ele? 

- Ele é invisível e imortal -  I Timoteo 1:16 Portanto, ao Rei eterno, imortal, 
invisível, Deus único, sejam honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém! 

- Ele sabe de todas as coisas (inclusive o que você está pensando agora e 
ainda vai pensar!) - 1 Jõao 3:20a “pois, se o coração nos condena, Deus é 
maior que nosso coração; Ele é conhecedor de tudo. “ 

- Ele está em todos os lugares - Salmos 139: 7-8 Para onde poderia eu fugir do 
teu Espírito? Para onde poderia correr e escapar da tua presença? 8Se eu 
escalar o céu, aí estás; se me lançar sobre o leito da mais profunda sepultura, 
igualmente aí estás. 

- Ele não muda, ou seja é perfeito - Malaquias 3:6a “Em verdade, Eu, Yahweh, 
o SENHOR, não mudo.” 

- Ele é eterno Salmos 90:2 “Antes de nascerem os montes e de criares a terra e 
o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus.” 

Você acha que podemos acreditar e confiar em um Deus que além de ser a 
verdade também tem todas essas características?! (Claro que sim!)  

Podem até dizer que existem outros deuses, ou que Deus não existe, mas isso 
não é verdade. Deus além de ser real, é o ÚNICO E VERDADEIRO Deus. 
 
Aplicação Pessoal: 
  
Compartilhe com seus filhos como eles podem em seu dia a dia confiar em um 
Deus com todas essas características. Use exemplos de suas próprias 
experiências. 

Conclusão: 

- Leia o versículo novamente: Deuteronômio 32:39 
- Enfatize ao seu filho(a) que Deus é o único Deus e que não há outro.  
- Ore por eles e pergunte se eles também querem orar. 

https://bibliaportugues.com/psalms/139-8.htm

