147 – VIM PARA ADORAR-TE
1. Luz das nações que dissipa as trevas
Abre os meus olhos pra ver
Lindo tu és, eu só quero adorar-te
Dar os meus dias pra ti
Vim para adorar-te, vim para prostrar-me
Vim para dizer que és meu Deus
Totalmente amável, totalmente digno
És maravilhoso para mim
2. Rei sobre todos, tu és exaltado
Entronizados nos céus
Humildemente, viestes á terra
Se entregou por amor
3. Não saberei o quanto custou
Ver meus pecados lá na cruz.
172 – VENHA O TEU REINO
1. Nosso pai, Que o teu nome seja mantido Santo,
Venha ao teu reino.
Dá-nos hoje o alimento necessário pra viver,
O pão de cada dia.
Perdoa os erros que temos cometido,
Como perdoamos quem nos ofendeu
Não nos deixe cair em provações severas,
Mas livra-nos do mal.
Venha o teu reino, Faça a tua vontade.
Seja assim na terra, Como é no céu.
2. Porque o reino, o poder e a glória, São teus para
sempre. (2x)
Amém, amém, amém!

 Famílias da igreja: que haja avivamento e cultos domésticos.
 Autoridades do governo civil: sabedoria para lidarem
com o que pertence ao povo.
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“Deste um estandarte aos que te temem, para o
arvorarem no alto, por causa da verdade” (Sal. 60:4)

Os Atributos de Deus
Parte I

AGENDA SEMANAL





Terça (20/02) Culto de Oração 19h30.
Quinta (22/02) Culto de Doutrina 19h30.
Domingo manhã (25/02) EBD 8h30.
Domingo noite (25/02) Celebração 18h.

Pr. Ícaro Alencar de Oliveira
INTRODUÇÃO AO ESTUDO

“Aquele que crê no Filho tem a vida eterna;
mas aquele que não crê no Filho não verá a
vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece.”
(João 3:36 – ACF)
ESTE É O BOLETIM INFORMATIVO SEMANAL DA

MOTIVOS DE ORAÇÃO
 Vida espiritual da igreja: avivamento e ânimo
para o serviço.
 Construção do templo: doadores de materiais e
trabalhadores.
 Pastores: sabedoria para liderar e ensinar a igreja com fidelidade às Escrituras.
 Missionários: fidelidade a Deus apesar das tribulações.

O ESTANDARTE

Uma igreja Avivada pelo Poder da Palavra!
Avante na Última Hora!

ACESSE: BATISTADAPROMESSA.WEEBLY.COM
End.: R. da União, S/N, Belo Jardim II,
CEP: 69.908-006 – Rio Branco – Acre – Brasil
Tel. (68) 3227-8555 / (68) 9 9992-4850 – Pr. Petrônio
(68) 9 8402-8242 Pr. Ícaro

i. Introdução.
ELO fato de Deus ser uma pessoa, Ele possui determinadas características, as quais podemos nomear mediante o estudo das Escrituras, que nos revelam algo glorioso e
grandioso acerca do Ser do Deus poderoso a quem servimos
em espírito e em verdade (Jo. 4:24).
Cada crente em particular tem o dever de conhecer e
prosseguir em conhecer os
atributos de Deus e seus respectivos suportes bíblicos (Os.
6:3); apenas podemos afirmar
conhecê-Lo se formos capazes
de enumerar alguns destes atributos de Deus. Um atributo de
Deus diz respeito a determinadas características que são
atribuídas à natureza de Deus.
Elas dizem respeito a uma característica do próprio Ser de
Deus, i.e. da sua Pessoa.
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ii. A importância e a razão deste estudo.
Sem dúvidas, este é o estudo mais importante que um
cristão poderia ter, pois, toda a fé cristã depende de um correto entendimento da Pessoa de Deus; apenas assim seremos
capazes de, de forma obediente, render-lhe louvor agradável,
vivermos uma vida espiritual madura e teocêntrica, além de
uma espiritualidade bíblica.
a. Apenas podemos reconhecer os falsos deuses se conhecermos o Deus verdadeiro. Toda e qualquer doutrina
que os Batistas da Promessa ensinem, depende de uma visão

correta de quem Deus é; caso não tenhamos um entendimento biblicamente correto do Ser de Deus, incorreremos em
heresias que podem nos levar ao fogo eterno.
Os falsos profetas pregam falsos ensinos sobre Deus;
mesmo que haja sinais supostamente divinos, não mudam o
fato de serem hereges (Mat. 7:15; IJo. 4:1; ITim. 4:1; IITim.
3:1-9). Se não tivermos uma correta compreensão de quem
Deus é, seremos levados por heresias de perdição das seitas.
Apenas assim, munido de tal conhecimento de Deus, o crente
em Cristo será capaz de defender a fé cristã verdadeira diante
das heresias das seitas e hereges (Gál. 1:6-9; IPed. 3:14-17;
Jud. 3).
b. O ser humano têm a obrigação de satisfazerem-se
em conhecer ao Deus Criador. É urgente que cada homem
busque por si mesmo conhecer a verdade sobre Deus e Seus
atributos (Jo. 8:32). O Dr. Norman Geisler disse que
Em nossa vida espiritual não podemos transcender
o Deus que adoramos; não podemos ir além daquilo que cremos ser o mais elevado. O conceito que
fazemos de Deus terá um efeito marcante na vida
prática que levamos [em nossa vida cotidiana].1
Isto significa dizer que tendemos a seguir como modelo e
paradigma para nossa natureza algo ou alguém fora de nós
mesmos, e nesta busca, muitos desconsideram a Deus. Nós
não somos a regra que impomos sobre si mesmos: não somos
tão autônomos quanto imaginamos; pelo contrário. Deus
criou nossa natureza para buscar fora de si mesma a plena
satisfação (Mc. 8:34-38). Há uma busca natural no ser humano em satisfazer suas necessidades; isso não significa que
logremos êxito em nossa busca, pois “não há ninguém que
entenda; não há ninguém que busque a Deus” (Rom. 3:11),
entretanto a necessidade continua, até que Deus venha ao
nosso encontro em primeiro lugar.
A necessidade última do homem é satisfazer Deus e obter
um correto conhecimento sobre Sua Pessoa. O sábio Salomão reconheceu isto ao afirmar que “De tudo o que se tem
ouvido, o fim é: Teme a Deus, e guarda os seus mandamentos; porque isto é o dever de todo o homem. Porque Deus há
de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto,
quer seja bom quer seja mau”. (Ec. 12:13,14). Tudo quanto
realmente precisamos, está fora de nós mesmos, e apenas se
procurarmos em Deus seremos satisfeitos (Filip. 3:7-11).
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GEISLER, Norman. Teologia Sistemática. Rio de Janeiro: CPAD, 2010.
Vol. I. p. 560.

iii. Quantos e quais são os Atributos de Deus?
O próximo passo necessário é termos uma compreensão
correta de quantos e quais são os atributos de Deus. Segundo
Norman Geisler, Deus possui “vinte atributos absolutos [...],
cinco características absolutos de Deus, seis atributos morais
de Deus e três características morais de Deus”.2 Num aspecto
geral, os atributos de Deus são divididos em atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis.
a. Atributos Comunicáveis. Por atributos comunicáveis
queremos dizer daqueles atributos que Deus compartilha (ou
comunica) conosco, obviamente em uma escala bem menor e
de uma maneira imperfeita, quando comparamos com Deus.
Segundo A. W. Pink em Os Atributos de Deus e Wayne
Grudem em Teologia Sistemática,3 alguns exemplos de atributos comunicáveis são beleza, bendição, liberdade, glória,
bondade, santidade, invisibilidade, ciúmes, conhecimento,
amor, misericórdia, onipotência, paz, perfeição, retidão,
espiritualidade, vontade, sabedoria e ira.
b. Atributos incomunicáveis. Por atributos incomunicáveis queremos dizer sobre aqueles atributos que Deus não
compartilha conosco, ou seja, não os comunica com Sua
criação. Para A. W. Pink e Wayne Grudem, alguns exemplos
de atributos incomunicáveis são a asseidade, eternidade,
imutabilidade, onipresença e unidade.
vi. Conclusão
Uma vez que é fundamental para a igreja ter uma compreensão correta quanto à Deus, nada mais adequado do que
conhecer as propriedades do Ser de Deus. A única forma de
conhecê-lo é sermos capazes de conhecermos Sua Pessoa.
Quão imensuráveis são os benefícios espirituais que dele
obteremos ao darmos atenção e enchermos nossa própria
vida do conhecimento de Deus: “Então conheçamos, e prossigamos em conhecer ao SENHOR” (Os. 6:3).

QUESTIONÁRIO
i. O que significa um Atributo de Deus? Explique.
.........................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
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Cf. modelo preparado pela Universidade de Bíblia. Disponível em
<http://www.universidadedabiblia.com.br/wp-content/uploads/2014/05/1064
154_303036206516247_1092563614_o.jpg>. Acessado em 14 de fevereiro
de 2018.

ii. Por que devemos conhecer os atributos de Deus?
Explique. ........................................................................
.........................................................................................
..................................................................................
iii. Por que o ser humano deve buscar o conhecimento de Deus? Explique. ...................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
iv. Segundo Norman Geisler, quantos e quais são os
atributos de Deus? Explique. .......................................
.........................................................................................
.........................................................................................
v. Segundo A. W. Pink e Wayne Grudem, como os
atributos de Deus são divididos? Explique. ................
.........................................................................................
.........................................................................................

Hinos para a Semana
127 – HÁ UM LINDO PAÍS

1. No mundo a gente chora de tristeza,
No mundo a gente ri pra não chorar;
O mundo não conhece o que é o amor,
O mundo não conhece o que é paz.
Há um lindo país, onde existe amor;
Onde não há guerra e nem dor
(e nem dor, porque). (2x)
2. Quando a gente crê no Salvador,
E recebe d’Ele a Salvação.
A felicidade bem morar (vem morar),
Para sempre em nossos corações.
132 – PELA FÉ
Pela fé posso clamar, Pela fé posso enxergar;
Pela fé posso tocar, Pela fé, pela fé.
Não há muralhas Que ficarão de pé, diante de mim
Estou firmado
Em Cristo pra sempre tenho a luz em mim,
Pela fé posso mudar, Pela fé posso alcançar;
Pela fé posso viver, Pela fé, pela fé.

