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2. Sobre a personalidade de Deus 

A palavra “pessoa” tem origem na língua latina. Sua formação original 
é muito discutida, mas seu uso foi identificado com a interpretação teatral. 
Os atores alternavam os indivíduos interpretados pelo uso de máscaras, as 
persona. Com o tempo, as máscaras que traziam consigo as características 
individuais passaram a ser identificadas com os próprios indivíduos 
representados, cedendo a eles o seu nome genérico, persona. O indivíduo 
teria passado a ser chamado de persona e, pelas alterações próprias dos 
idiomas influenciados pelo latim, como o português, teria passado a ser 
denominado como “pessoa”. 

Note-se que o uso da palavra “pessoa” implica o reconhecimento de 
características morais individuais distintivas entre os sujeitos. Ao serem 
reconhecidas tais características, também seriam reconhecidos diferentes 
indivíduos. 

Desse modo, ao longo do estudo da teologia, por serem 
reconhecidas características morais distintivas e individuais na divindade, 
o termo “pessoa” foi aplicado a Deus. Deus foi reconhecido como um ser 
pessoal. Isto é, o Deus que revelou a Si mesmo e que fez registrar essa Sua 
revelação na Escritura Sagrada não seria um poder, uma força, uma 
influência abstrata. Deus é um ser moralmente distinto. Ele é pessoal. 

Alguns atributos são especialmente valorizados nesse 
reconhecimento: autoconsciência, inteligência, autodeterminação e 
afeições (DE CAMPOS, Heber Carlos O Ser de Deus e os seus atributos. São 
Paulo: Cultura Cristã, 1999, p.100.). 

 

2.1. Deus é autoconsciente 

Essa é a capacidade que uma pessoa tem de estar consciente de sua própria 
identidade, de saber quem ela é. É mais do que mera consciência. Esta última um 
animal pode ter, isto é, ele possui consciência das coisas que estão ao seu redor, 
mas não possui consciência de si próprio, ou seja, a autoconsciência. Esta 
somente um ser pessoal a possui (DE CAMPOS, p.101). 

Existe uma forma literária muito aplicada em nossos dias e que 
atribui aos animais, e mesmo aos vegetais, características pessoais. Trata-
se da fábula. Influenciados pelas muitas fábulas intensamente divulgadas a 
todas as idades, especialmente às crianças, a sociedade atual passou a crer 
que os animais teriam autoconsciência. Na verdade, examinar aquilo que 
está fora do ser (uma ameaça, um alimento, um obstáculo, um filhote etc.) 
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é algo comum a todos os seres animados de modo mais ou menos intenso. 
É a consciência concedida pelos sentidos. Percebe-se aquilo que pode ser 
visto, ouvido, cheirado, degustado ou tateado. Tudo isso, entretanto, é o 
ser percebendo aquilo que está fora de si mesmo. A autoconsciência 
implica a inspeção da própria existência de um modo que vai além dos 
cinco sentidos, um modo que implica a identificação de si mesmo como 
um ser distinto dos demais em redor. Um animal diante de um espelho não 
perceberá a si mesmo, mas a um outro animal. Uma pessoa criada poderá 
se utilizar do espelho como auxílio ao autoexame em favor do 
autoconhecimento. 

A progressividade do autoconhecimento, porém, distingue os seres 
pessoais criados do Ser pessoal criador. Anjos e homens podem crescer em 
autoconhecer-se por meio do autoexame por possuírem alguma medida de 
autoconsciência. Deus, eminentemente autoconsciente, conhece-Se a Si 
mesmo de modo absoluto, exaustivo e definitivo. Por isso Ele respondeu a 
Moisés em Ex 3.14: “EU SOU O QUE SOU”. 

Pensemos nessa grande distinção entre animais, pessoas criadas 
(anjos e homens) e Deus: 

• Os animais têm alguma consciência da existência ao seu redor. 

• As pessoas criadas têm alguma consciência da existência ao seu redor 
e da sua própria existência. 

• Deus, que é anterior a existência de qualquer outra coisa, pois é o 
Criador de tudo o que existe para além de Si mesmo, tem absoluta 
consciência de tudo o que criou (aquilo com o que pode relacionar-
Se e que não é Ele mesmo) e tem plena consciência de Si mesmo de 
eternidade a eternidade. 

Interessante que a autoconsciência que Deus tem de Si mesmo seja 
relacional. Deus jamais criou para que pudesse relacionar-Se com a criação, 
como que indicando uma necessidade que a solidão da eternidade Lhe 
tivesse imposto. Deus sempre teve a Si mesmo para relacionar-se de modo 
plural. Deus é um ser tripessoal e não tem necessidade de coisa alguma 
(DE CAMPOS, p.101-104). 

 

2.2. Deus é inteligente 

A inteligência é a capacidade de observar e conhecer os objetos, 
relacionar estes objetos conhecidos, antecipar resultados das relações 
feitas e planejar o alcance de objetivos futuros promovidos pelo 
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estabelecimento das relações entre os tais objetos. Como visto acima, isso 
inclui a observação e o conhecimento de si mesmo. 

Nesse sentido, os animais não são inteligentes. Suas ações cumprem 
o projeto do Criador sem que eles desenvolvam a criatividade. 

Os seres pessoais criados são, por sua vez, variável e limitadamente 
inteligentes. Os seres humanos são capazes de todas as características 
acima, embora sob grandes limitações. 

Deus, entretanto, é absolutamente inteligente (Jó 38-39). A 
inteligência de Deus extrapola a observação para o conhecimento, pois 
tudo o que existe foi por Ele planejado e feito. A Sua inteligência extrapola 
a antecipação de resultados, pois o Seu pensamento é sempre excelente e 
todo abrangente. Desse modo, Deus não age segundo as possibilidades, 
mas segundo a Sua vontade que desenvolve a única possibilidade. O 
desenvolvimento que Ele determinou e faz cumprir na criação tem, por fim, 
o alcance do seu propósito. A inteligência de Deus é expressa em Seu 
decreto sobre a criação. 

 

2.3. Deus é autodeterminado 

Um animal não escolhe onde morar. Animais não pessoais vivem 
onde o ambiente permite que vivam. Mesmo as aves e os peixes 
migratórios perseguem ambientes favoráveis à sua sobrevivência. Isto é, 
não se vê animais extrapolando os limites de suas naturezas. Não se vê um 
cão voador ou um peixe escalador. Os limites naturais são respeitados pelos 
animais não pessoais. 

Os seres pessoais criados possuem alguma autodeterminação. Um 
homem pode elaborar planos e desenvolver meios de vida em ambientes 
naturalmente contrários à sua existência. Contudo, sempre enfrentará 
limites em sua própria natureza criada que o manterão em certo espaço e 
em certo tempo. 

Deus, em Si mesmo, possui apenas o limite da Sua autopreservação. 
Sobre a natureza criada, por outro lado, Ele é absolutamente ilimitado em 
Sua vontade e ação. Deus é o todo-poderoso (por exemplo, Is 40 a 46). 

 

2.4. Deus possui afeições 

Um crocodilo não perderia a oportunidade de comer os próprios 
filhotes. Uma fêmea leopardo, que se esforce por preservar a sua prole, não 
derrama uma lágrima se um filhote acabar como presa de um leão. O senso 
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de preservação da espécie, tão importante para todos os animais, não pode 
ser confundido com o amor sentido por uma mãe em relação aos seus 
filhos. Ao contrário, uma mulher que despreze os próprios filhos é, pelo 
senso comum, desqualificada em sua humanidade. 

Amor é um atributo pessoal. De forma semelhante, o prazer, o ódio, 
o perdão. Os seres pessoais criados apresentam esses atributos e, sabemos, 
enfrentam grandes conflitos afetivos por não desfrutarem do pleno 
controle sobre eles. 

Deus é um ser afetivo. Seus afetos são, como as Suas demais virtudes, 
absolutos e absolutamente integrados entre si. Deus, na expressão dos Seus 
preceitos, manifesta amor e ódio frente a todos os que com Ele se 
relacionam (DE CAMPOS, p.105-106). 

 

Assim, introdutoriamente, pode-se ver que Deus é autoconsciente, 
inteligente, autodeterminado e afetivo como somente os entes pessoais 
podem ser. Deus é pessoal. Deus é o Ser tripessoal. Sobre a Sua 
tripessoalidade estudaremos no próximo capítulo. 


