
A DOUTRINA MONOTEÍSTA 
QUESTÃO DA DIVINDADE 

 
 
 O judaísmo foi a primeira religião monoteísta que surgiu ( 
hebraico : מונותאיזם).  
 
 O judaísmo surgiu em Israel há cerca de 4 mil anos. Tanto o 
cristianismo como o islamismo - até certo ponto - derivam do 
judaísmo. O judaísmo não estabelece doutrinas ou credos, mas é uma 
religião que segue a torá, interpretado como a orientação de Deus 
através das escrituras. 
 
 A principal característica da fé judaica é a crença em um único 
Deus absoluto soberano, justo, onisciente, onipotente, amoroso e 
providencial, que teria criado o universo e escolheu o vilarejo judeu 
para revelar os preceitos contidos na Dez Mandamentos e as 
prescrições rituais do terceiro e quarto livros da Torá .  
 
 Conseqüentemente, as regras derivados desses textos e da 
tradição oral são o guia da vida dos judeus, mas a aplicação deles 
varia muito de um grupo para outro.  
 
 Os Monoteístas não Aceitam que Deus tenha algum Filho, devido 
esta sua crença, foi onde crucificaram a Cristo, pois ele dizia que seu 
pai era o próprio Deus dos Judeus. 
 
 As religiões monoteístas mais difundidas são: o islamismo ; o 
judaísmo; zoroastrismo; Fé Bahá'í. 
 
 Nenhuma Religião Monoteísta crê nos Evangelhos da Bíblia 
Sagrada, pois vai de Encontro da sua crença que Deus tenha Enviado 
algum Filho, ou que tenha algum filho. 
 
 Não podem crer que Deus veio habitar corporalmente em seu 
Filho primogênito, Cristo Jesus.  
 
 A divindade, nas religiões monoteístas, é onipotente, onisciente e 
onipresente, não deixando de lado nenhum dos aspectos da vida 
terrena mas lembrando que a espiritualidade é bem mais importante 
em um só Deus, que para além de ser considerado todo-poderoso é 
também um ícone moral para os adeptos de religiões monoteístas, 
exigindo dos fiéis observância de normas de conduta consideradas 
puras. 
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 Alguns fazem referencia que o Monoteísmo esta também em 
alguns seguimentos do Cristianismo, porem pelo fato que a Verdadeira 
Doutrina Monoteísta exclui totalmente que Deus tenha algum filho, 
então não se encontra este seguimento no cristianismo convencional. 
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