
20 - GRANDE É O SENHOR  
Grande é o Senhor e mui digno de louvores,  
Na cidade do nosso Deus, seu santo monte.  
A alegria de toda a terra.  
Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória,  
E que nos ajuda contra o inimigo.  
Por isso diante dele nos prostramos.  

Queremos o teu nome engrandecer,  
E agradecer-te por tua obra em nossas vidas.  
Confiamos em teu infinito amor,  
Pois só tu és o Deus eterno,  
Sobre toda a terra e céus! 

 
29 - TU ÉS SOBERANO  
Tu és Soberano sobre a terra,  
Sobre os céus tu és Senhor absoluto.  
Tudo que existe acontece,  
Tu sabes muito bem; Tu és Tremendo! (2x)  
E apesar dessa glória que tens,  
Tu te importas comigo também;  
E esse amor tão grande,  
Eleva-me, amarra-me a Ti,  
Tu és Tremendo. 
 
30 - NÃO HÁ DEUS MAIOR  
Não há deus maior, não há deus melhor,  
Não há deus tão grande como o nosso Deus. (2x)  
Criou os céus, criou a terra; Criou o sol e as estrelas.  
Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou.  

Para o seu louvor! Para o seu louvor!  
Para o seu... Para o seu... Para o seu louvor! 

 

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 i-
greja com fidelidade às Escrituras. 
 CACP – Centro Apologético Cristão de Pes-
quisas: fidelidade na defesa da fé cristã. 

 Missionários: fidelidade a Deus apesar das 
tribulações. 
 Famílias da igreja: que haja avivamento e cul-
tos domésticos. 
 Autoridades do governo civil: sabedoria para 
lidarem com o que pertence ao povo. 
 SBTB – Sociedade Bíblica Trinitariana do 
Brasil: sabedoria para se manter publicando ape-
nas as bíblias 100% fieis aos originais Massorético 
e Receptus. 

 
AGENDA SEMANAL 

 
 Terça (06/03) Culto de Oração 19h30. 
 Quinta (08/03) Culto de Doutrina 19h30. 
 Domingo manhã (11/03) EBD 8h30. 
 Domingo noite (11/03) Celebração Memorial 18h. 

 
“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 

 
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 

O ESTANDARTE 
RIO BRANCO -AC, 05 A 11/03/2018 . ANO 1. ED.12. Nº12 

“Deste um estandarte aos que te temem, para o  
arvorarem no alto, por causa da verdade” (Sal. 60:4) 

Os Atributos de Deus 
Parte III 

 

Pr. Ícaro Alencar de Oliveira 
 

I –A PURA REALIDADE DE DEUS. 
i. Introdução. 

OMO vimos anteriormente, os atributos absolutos de 
Deus são também chamados de atributos metafísicos 

pelo fato deles descreverem a Divindade como realmente ela 
é. Segundo Norman Geisler, os atributos absolutos “são a 
estrutura na qual os atributos morais se ajustam”.1Todos os 
demais atributos absolutos, são deduzidos a partir da Pura 
Realidade e da Simplicidade de Deus. 

ii. Deus simplesmente existe. 
a. O atributo da Pura Realidade de Deus significa que 

Deus simplesmente existe. Nós lemos nas Escrituras o se-
guinte: “Mas tu, SENHOR, permanecerás para sempre; a tua 
memória de geração em geração” (Sal. 102:12). Deus Sim-
plesmente existiu, existe e existirá: “Antes que os montes 
nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de 
eternidade a eternidade, tu és Deus” (Sal. 90:2). Deus nos 
ensinou também nas Escrituras: “E disse Deus a Moisés: EU 
SOU O QUE SOU” (Êx. 3:14); este é o nome sagrado de Deus: 
 .(YHWH – Jeová) היהו 

b. Não há momento em que Deus tenha passado a  
existir. O profeta messiânico, Isaías, afirmou: “Não sabes, 
não ouviste que o eterno Deus, o SENHOR, o Criador dos fins 
da terra, nem se cansa nem se fatiga? É insondável o seu 
entendimento” (Is. 40:28). Isso significa que não existe um 
momento em que Deus não existia, nem sequer momento em 
que Deus não mais existirá: “Porque assim diz o Alto e o 
Sublime, que habita na eternidade e cujo nome é Santo: Num 
alto e santo lugar habito” (Is. 57:15a). Ainda lemos: “Eu sou 
o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, 
que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. [...] Não temas;  

                                                             
1 GEISLER, Norman. Teologia Sistemática. Rio de Janeiro: CPAD, 2010. 
p.571. 
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Eu sou o primeiro e o último” (Ap. 1:8,17b). 
c. É impossível a Deus não existir. Tendo isto em men-

te, podemos concluir que, Deus existe e, é impossível a Deus 
não existir: “Disse o néscio no seu coração: Não há Deus. 
Têm-se corrompido, e cometido abominável iniquidade; não 
há ninguém que faça o bem” (Sal. 53:1). Isso ocorre porque 
tudo quanto existe necessita de Deus para existir: “Todas as 
coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se 
fez” (Jo. 1:3); “porque nele foram criadas todas as coisas que 
há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, 
sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. 
Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as 
coisas, e todas as coisas subsistem por ele” (Col. 1:16,17) 

d. É Impossível a Deus mudar. Como é impossível a 
Deus não existir, logo é impossível a Deus mudar: “Porque 
eu, o SENHOR, não mudo; por isso vós, ó filhos de Jacó, não 
sois consumidos” (Mal. 3:6), pois, se Ele mudasse, então Ele 
não existiria do modo como é hoje, e, deixando de existir 
como é, não teria o atributo da Pura Existência; mas pelo fato 
de Deus ser Pura Existência, e a Pura Existência ser aquilo 
que é, então, Deus é Puro Ato e não há em Deus potenciali-
dade (isto é, a capacidade) para a não-existência, nem a pos-
sibilidade de mudança: “Toda a dádiva e todo o dom perfeito 
vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há 
mudança, nem sombra de variação” (Tg. 1:17). Paulo escre-
vendo aos hebreus afirmou que “Jesus Cristo é o mesmo 
ontem, e hoje, e eternamente” (Heb. 13:8). 

O profeta messiânico Isaias afirmou sobre Jesus Cristo, 
que é o próprio Deus manifestado na carne (ITim. 3:16), que 
ele seria chamado: “[...] Pai da Eternidade” (Is. 9:7). Tam-
bém o salmista Moisés afirmou “[...] mesmo de eternidade a 
eternidade, tu és Deus; Porque mil anos são aos teus olhos 
como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite” 
(Sal. 90:2,4). Tais textos reforçam aquilo que temos afirmado 
até aqui: Deus é existência e é impossível a Ele não existir. 

iii. A Existência de Deus é Pura e Simples. 
Diferente de todos os demais seres, o Ser de Deus não é 

causado (originado, gerado), nem por outro ser, e nem por 
ele mesmo. Isto significa dizer que Deus é a causa de tudo, 
mas ele mesmo é não-causado. Deus é a causa (o criador 
Incriado) de tudo que existe: “Ele é antes de todas as coisas, 
e todas as coisas subsistem por ele” (Col. 1:17).  

Paulo afirmou que Deus é antes de todas as coisas, mas é 
impossível Deus ser antes de Si mesmo, pois não há tempo 
anterior a Deus; pelo contrário, Deus foi quem criou o tem-
po: “No princípio Deus criou os céus e a terra” (Gên. 1:1), e 

não pode haver mais de um Eterno: “Lembrai-vos disto, e 
considerai; trazei-o à memória, ó prevaricadores. Lembrai-
vos das coisas passadas desde a antiguidade; que eu sou 
Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. 
Que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade 
as coisas que ainda não sucederam” (Is. 46:8-10a). 

Seguindo o mesmo raciocínio, não pode haver mais de 
um Incriado (nem criado por alguém, nem causado por al-
guém), pois um ser Incriado não pode criar outro Incriado. 
Deus também não pode ser a causa (a razão de existir) de si 
mesmo, pois não é possível alguém causar a si mesmo; antes 
ele existe, de maneira Pura e Simples! 

iv. Conclusão. 
Assim como é impossível a qualquer homem gerar a si 

mesmo, também Deus não é a causa de Sua própria existên-
cia; no entanto, Ele sempre existiu. Portanto, não Deus tem 
causa (origem): Deus é o Ser Necessário. Deus é a causa (o 
criador) de todas as coisas que existem (criaturas), pois, 
“todas as coisas subsistem por ele” (Col. 1:17); “No princí-
pio criou Deus os céus e a terra” (Gên. 1:1). 

Deus é Pura Existência pelo fato d‘Ele ser o criador de 
tudo; sem Ele não existiria nada! Deus não depende de nada 
para sua glória existir (Jo. 17:5), e Deus é quem dá a todos os 
homens as coisas necessárias: “O Deus que fez o mundo e 
tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita 
em templos feitos por mãos de homens; nem tampouco é 
servido por mãos de homens, como que necessitando de 
alguma coisa; pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, e a 
respiração, e todas as coisas; porque nele vivemos, e nos 
movemos, e existimos” (At. 17:24-25,28a). Deus é auto-
suficiente, não dependendo de ninguém e nada para ser as-
sim: “Porque dele e por ele, e para ele, são todas as coisas; 
glória, pois, a ele eternamente. Amém” (Rom. 11:36). 
 

QUESTIONÁRIO 
i. O que significa o atributo da Pura Realidade de Deus? 
Explique. ................................................................................. 
..................................................................................................
.................................................................................................. 
 

ii. Desde quando Deus existe? Explique. ............................ 
.................................................................................................. 
..................................................................................................
.................................................................................................. 
 

iii. Por que é impossível Deus não existir? Explique. ......... 
.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 
 

iv. Por que é impossível para Deus mudar? Explique. ...... 
..................................................................................................
..................................................................................................
.................................................................................................. 
 

v. Por que a existência de Deus é Pura e Simples? Expli-
que. .......................................................................................... 
..................................................................................................
.................................................................................................. 

 
 

Hinos para a Semana 
 
 

7 - MARAVILHOSO É  
Quão formoso és, Rei do universo.  
Tua glória enche a terra, E enche os céus!  
Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus,  
Tua glória enche minha vida, Senhor. (2x)  

Maravilhoso é estar em tua presença,  
Maravilhoso é poder te adorar!  
Maravilhoso é tocar nas tuas vestes,  
Maravilhoso é te contemplar, Senhor! 
 

9 - AO ÚNICO  
Ao único que é digno de receber,  
A honra e a glória, a força e o poder.  
Ao Rei Eterno, Imortal; Invisível, mas real,  
A Ele ministramos o louvor. (2x)  

Coroamos a ti, ó Rei Jesus!  
Coroamos a ti, ó Rei Jesus!  
Adoramos o Teu nome;  
E nos rendemos aos teus pés!  
Consagramos todo o nosso ser a Ti! 

 

10 - A ELE A GLÓRIA  
Porque d’Ele e por Ele;  
Para Ele são todas as coisas. (2x)  

A Ele a glória! (3x) Pra sempre amém!  
Quão profundas riquezas:  
O saber e o conhecer de Deus.  
Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. (2x) 
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