
Hinos para a Semana 
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 âni-
mo para o serviço. 
 Construção do templo: doadores de materi-
ais e trabalhadores. 
 Pastores: sabedoria para liderar e ensinar a 
igreja com fidelidade às Escrituras. 

 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 pa-
ra lidarem com o que pertence ao povo. 
 SBTB – Sociedade Bíblica Trinitariana do 
Brasil: sabedoria para se manter publicando a-
penas as bíblias 100% fieis aos originais Masso-
rético e Receptus. 

 
AGENDA SEMANAL 

 
 Terça (03/04) Culto de Oração 19h30. 
 Quinta (05/04) Culto de Doutrina 19h30. 
 Domingo manhã (08/04) EBD 8h30. 
 Domingo noite (08/04) 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) 

 
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, 02 a 08/04/2018 . ANO 1. ED.16. Nº16 

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

Os Atributos de Deus 
Parte VII 

 

Pr. Ícaro Alencar de Oliveira 
 

V–A IMUTABILIDADE DE DEUS. 
 

i. Introdução. 
 ATRIBUTO da imutabilidade de Deus 
certifica-nos ainda mais a segurança de 

salvação! A natureza de Deus é inalterável e não 
é possível que mude, pois assim as Escrituras 
afirmam acerca do 
nosso Deus: “Deus 
não é homem, para 
que minta; nem filho 
do homem, para que 
se arrependa; porven-
tura diria ele, e não o 
faria? Ou falaria, e 
não o confirmaria?” (Núm. 23:19). Quando 
Deus rejeitou Saul como rei de Israel e deu-o a 
Davi, assim disse o Senhor: “E também aquele 
que é a força de Israel não mente nem se arre-
pende; porquanto não é um homem para que se 
arrependa” (ISam. 15:29). 
 

ii. Conceito do Atributo da Imutabilidade 
Quando afirmamos que Deus é Imutável 

queremos dizer que, Deus é incapaz de mudar 
em seu Caráter, Natureza, Vontade e Alianças. 
Mesmo as alianças condicionais, em que o 
cumprimento de determinadas promessas se 
cumprem ou não mediante resposta humana à 

O

A âncora era um símbolo para os Cris-
tãos primitivos como sinal de firmeza na 
Fé e da imutabilidade de Deus. 



promessa Divina, não implicam em mudança 
da parte Divina, mas em agir de acordo com sua 
Natureza imutável: bênção ao obediente e mal-
dição ao desobediente (Jer. 2:7).  

A Natureza de Deus revela impossibilidade e 
invariabilidade; assim as Escrituras dizem sobre 
a imutabilidade de Deus: “Eu sou o Alfa e o 
Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, 
e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso” 
(Ap. 1:8); Deus é o “primeiro e o derradeiro” 
(Ap. 22:13). Por sermos mutáveis, Deus relacio-
na-se conosco considerando nossas mudanças, 
por isso que Deus relaciona-se conosco através 
de Dispensações e Alianças. 
 

iii. Três Argumentos à favor  
da Imutabilidade do Nosso Deus. 

Em “Got Questions” encontramos uma exce-
lente explanação da doutrina da imutabilidade:  

 

Existem várias razões lógicas para que Deus 
seja imutável, isto é, porque é impossível que 
Deus mude.  

Primeiro: se alguma coisa muda, deve fazê-
lo em alguma ordem cronológica. Deve haver 
um ponto no tempo antes da mudança e um 
ponto no tempo após a mudança. Portanto, 
para que a mudança ocorra, isso deve acon-
tecer dentro das restrições de tempo; no en-
tanto, Deus é eterno e existe fora das restri-
ções do tempo (Sal. 33:11; 41:13; 90:2-4; Jo. 
17:5; IITim. 1:9). 

Segundo: a imutabilidade de Deus é neces-
sária para a Sua perfeição. Se alguma coisa 
mudar, ela deve mudar para melhor ou para 
pior, porque uma mudança que não faz dife-
rença não é uma mudança. Para que a mu-
dança ocorra, algo que é necessário é adicio-
nado, o que é uma mudança para melhor; ou 

algo que é necessário é perdido, o que é uma 
mudança para pior. Mas, uma vez que Deus 
é perfeito, Ele não precisa de nada. Portanto, 
Ele não pode mudar para melhor. Se Deus 
perdesse alguma coisa, Ele não seria mais 
perfeito; portanto, Ele não pode mudar para 
pior. 

Terceiro: a imutabilidade de Deus está re-
lacionada à Sua onisciência. Quando alguém 
muda de ideia, muitas vezes é porque surgi-
ram novas informações que não eram conhe-
cidas anteriormente ou porque as circunstân-
cias mudaram e exigem uma atitude ou ação 
diferente. Por Deus ser onisciente, Ele não 
pode aprender algo novo que Ele já não sou-
besse. Então, quando a Bíblia fala de Deus 
mudando de ideia, deve ser entendido que a 
circunstância ou situação mudou, não Deus. 
Quando Êx. 32:14 e ISam. 15:11-29 falam de 
Deus mudando de ideia, ele está simplesmen-
te descrevendo uma mudança de dispensação 
e das relações externas para com o homem.1 

 

v. Conclusão 
Que grande alegria temos de saber que nosso 

Deus e Salvador não muda e que as promessas 
d’Ele jamais deixarão de ser cumpridas. Lemos 
nas Escrituras: “Porque eu, o SENHOR, não mu-
do; por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois con-
sumidos” (Mal. 3:6). Paulo aos Hebreus escre-
veu claramente acerca da sua imutabilidade: 
“Porque, quando Deus fez a promessa a Abra-
ão, como não tinha outro maior por quem juras-
se, jurou por si mesmo, dizendo: Certamente, 
abençoando te abençoarei, e multiplicando te 
multiplicarei. E assim esperando com paciência, 

                                                             
1 Ipsis literis de Got Questions. Disponível em <https://www.gotques 
tions.org/immutability-God.html>. Acessado em 27 de março de 2018. 
Traduzido por Ícaro Alencar de Oliveira. 

alcançou a promessa. Porque os homens certa-
mente juram por alguém superior a eles, e o ju-
ramento para confirmação é, para eles, o fim de 
toda a contenda. Por isso, querendo Deus mos-
trar mais abundantemente a imutabilidade do 
seu conselho aos herdeiros da promessa, se in-
terpôs com juramento; para que por duas coisas 
imutáveis, nas quais é impossível que Deus min-
ta, tenhamos firme consolação, nós, os que po-
mos o nosso refúgio em reter a esperança pro-
posta; a qual temos como âncora da alma, segu-
ra e firme, e que penetra até ao interior do véu, 
onde Jesus nosso precursor, entrou por nós, feito 
eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem 
de Melquisedeque.” (Heb 6:13-20). Amém. 

  

QUESTIONÁRIO 
i. O que significa o atributo da Imutabilidade 
de Deus? Explique. .................................. 
...........................................................
........................................................... 
ii. Mencione três versículos bíblicos que pro-
vam a Imutabilidade de Deus. .................... 
...........................................................
...........................................................  
iii. O ser humano muda. Por meio do quê 
Deus relaciona-se conosco?. .......................  
...........................................................
...........................................................  
iv. Como o Atributo da Eternidade de Deus 
se relaciona com a Imutabilidade? Explique.  
...........................................................
........................................................... 
v. Como os Atributos da Perfeição e da Onis-
ciência de Deus estão relacionados à Imutabi-
lidade? Explique. .................................... 
...........................................................
...........................................................  


