13 - ELE É EXALTADO
Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus!
Eu O louvarei!
Ele é exaltado, Pra sempre exaltai o seu nome!
Louvarei!
Ele é o Senhor! Sua verdade vai sempre reinar!
Terra e céus glorifiquem seu santo nome!
Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus! (2x)
25 - ALFA E ÔMEGA
Tu que estás assentado no trono,
Sempre reinando, soberano.
Anjos cantando, homens louvando,
Deus reunido com seu povo.
Oh, alfa, ômega, Cristo, Filho,
Ó vem, ó vem, ó vem Senhor Jesus.
Ansioso espero a tua volta,
O grande dia em que tu virás.
Então subiremos, contigo estaremos,
Para sempre, Amém.
Maranata, Cristo, Filho, Mestre,
Ó vem, ó vem, ó vem Senhor Jesus.
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.

 CACP – Centro Apologético Cristão de Pesquisas: fidelidade na defesa da fé cristã.
 Missionários: fidelidade à mensagem de Deus
apesar das tribulações.
 Famílias da igreja: que haja avivamento e cultos 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 apenas as bíblias 100% fieis aos originais Massorético
e Receptus.

AGENDA SEMANAL
 Terça (20/03) Culto de Oração 19h30.
 Quinta (22/03) Culto de Doutrina 19h30.
 Domingo manhã (25/03) EBD 8h30.
 Domingo noite (25/03) Celebração18h.

“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)
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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 V
Pr. Ícaro Alencar de Oliveira
III–A ASSEIDADE DE DEUS.
i. Introdução.
EGUNDO o que já aprendemos, Deus simplesmente
existe (é Pura Existência), e Deus é um ser simples,
sem partes (Simplicidade), isto é, sem corpo (Jo. 4:24).
No que diz respeito à Sua existência, neste estudo aprenderemos acerca do atributo da Asseidade de Deus.
O termo ‘Asseidade’ vem do latim ‘aseite’, e significa
“de si mesmo”.1 Este atributo é também chamado de “Independência de Deus”, pois Asseidade é a virtude que só
Deus possui de existir de forma independente de todas as
demais coisas porque sua existência é derivada de si
mesmo. Assim, Deus é auto-suficiente; Sua existência
deriva d‘Ele mesmo. Segundo Herman Hoeksema (1885-1965)

S

A asseidade de Deus,
também chamada de
sua independência, é
aquela virtude de
Deus de acordo com
a qual ele existe de e por si mesmo, tendo o fundamento e fonte eterna de seu ser em si mesmo, não sendo
causado ou dependente de nenhum ser fora de si, e
sendo, portanto, o ser absoluto e puro, que é também
perfeitamente auto-suficiente, e que não precisa de nenhum ser fora de si.2

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.

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
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GEISLER, Norman. Teologia Sistemática. Rio de Janeiro: CPAD, 2010. p.
595. Vol. I.
2
HOESKEMA, Reformed Dogmatics – Volume 1, Herman Hoeksema,
Reformed Free Publishing Association,pg. 101. Trad. Felipe Sabino.

Diferente da vida que possuímos hoje, e amanhã podemos
não ter mais, visto ter sido dada por quem é vida, a vida
de Deus é a fonte de sua vida, ao mesmo tempo em que
Ele não criou a si mesmo, porque Deus não tem causa.
Deus existe de e por si mesmo.
ii. O Ensino das Escrituras acerca da Asseidade.
As Escrituras nos ensinam que Deus existe antes e independente da criação, ao passo que é sustentador de tudo
quanto existe. Sua existência é derivada de si mesmo:
“Porque covinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe [...]” (Heb. 2:10). O
salmista Moisés nos lembra desta verdade: “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).
O nosso Senhor Jesus Cristo em seu ministério terreno
assim ensinou acerca da Asseidade de Deus: “Porque,
como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também
ao Filho ter a vida em si mesmo” (Jo. 5:26); Deus não
recebeu vida, pois ele é vida, e sendo vida, pode concedêla a outros: “O Espírito de Deus me fez; e a inspiração do
Todo-Poderoso me deu vida” (Jó 33:4). Desde a origem
de todas as coisas, lemos sobre o Filho: “Havendo Deus
antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras,
aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos
dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por
quem fez também o mundo” (Heb. 1:1,2).
No fim do mundo, quando adentrarmos aos portais celestiais, e nos reunirmos com todos os demais salvos,
depois do milênio, no tempo da restauração de tudo, cuja
desgraça e resplendor posterior são mencionados por Pedro em IIPed. 3:10-13, todos nós diremos as mesmas palavras do apóstolo Paulo: “Mas chegastes ao monte Sião,
e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos; à universal assembléia e igreja dos
primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus o juiz
de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados; e a
Jesus, o Mediador de uma nova aliança, e ao sangue da
aspersão, que fala melhor do que o de Abel” (Heb.
12:22:24).
Confessaremos que a cidade pertence ao “Deus vivo”
(v. 22), uma confissão de que Deus é vida plena, vida
eterna, e vida que Ele tem de, e em si mesmo. Eis portanto, um alerta de Paulo na mesma epístola aos Hebreus:

“vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um
coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo” (Heb.
3:12).
iii. Conclusão.
O próprio rei Dario, depois do livramento da cova dos
leões, testificou da Asseidade de Deus: “Então o rei Dario
escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram
em toda a terra: A paz vos seja multiplicada. Da minha
parte é feito um decreto, pelo qual, em todo o domínio do
meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de
Daniel; porque ele é o Deus vivo e que permanece para
sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra, e opera sinais e
maravilhas no céu e na terra; ele salvou e livrou Daniel do
poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado
de Dario, e no reinado de Ciro, o persa” (Dan. 6:25-28).
As Escrituras nos ensinam que é impossível a Deus
não existir (Sal. 14:1); portanto, Ele existe em si e de si
mesmo (Jo. 5:26). Deus não foi criado por ninguém (Is.
57:15), mas tudo foi feito por Ele e para Ele (Rom.
11:36); sem Ele, nada que existe seria capaz de existir (Jo.
1:3); Deus é um ser necessário, pois Ele é a causa de tudo
o que existe, e se mantêm em existência é porque Deus
sustenta (Col. 1:17). Uma vez que Deus é imutável: “Toda
a boa 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); nosso Deus nos garante: “Porque
eu o SENHOR não mudo” (Ml. 3:6).
QUESTIONÁRIO
i. O que significa o atributo da Asseidade de Deus?
Explique. ............................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
ii. À partir de Hoeksema, por que podemos afirmar
que Deus é auto-suficiente ? Explique. ............................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
iii. Se Deus é vida e ela deriva dele mesmo, então Deus
criou a si mesmo? Explique à partir do que você a

prendeu nesta lição. ..........................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
iv. Mencione alguns versículos das Escrituras que
demonstram o atributo da Asseidade de Deus. ..............
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
v. Deus existe por Ele mesmo. Visto que isto é verdadeiro, cite algumas implicações desta verdade. ..............
..........................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

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!
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. (2x)

