34 - O ESPÍRITO DE DEUS ESTÁ AQUI
O Espírito de Deus está aqui,
Operando em nossos corações
Trazendo sua vida e poder,
Ministrando sua graça e amor.
Os feridos de alma são curados,
Os cativos e oprimidos livres são.
Os enfermos e doentes são sarados,
Pois o Espírito de Deus está aqui.
Pai eu quero contemplar tua glória e majestade,
Pai eu quero te adorar em espírito e em verdade.
Não apenas no átrio, ou no santo lugar.
Eu quero te entronizar entre os querubins.
Oh, leva-me à sala do trono,
Pelo novo e vivo caminho,
Pelo sangue de Jesus, eterno e sumo-sacerdote!
Oh, leva-me à sala do trono!
Pra te adorar, Senhor! (2x)
48 - COM AMOR ETERNO
Mesmo que às vezes tenhas
Que passar por aflições,
Saibas que eu venci o mundo,
E assim como eu, Te fiz vencedor.
Se no vale tu passares, junto a ti eu estarei,
E se no deserto andares tua sombra eu serei!
Seja no calor do dia, ou se a noite fria está,
Não temas, filho meu, minha mão te guardará!
Com amor eterno eu te amei,
Meu poder eterno eu te entreguei;
Te dei a minha vida.
Com benignidade eu te atraí,
Com meu próprio sangue eu te remi,
Chamei-te pelo nome. Tu és meu.
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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 IX
Pr. Ícaro Alencar de Oliveira

VII–A IMPASSIBILIDADE DE DEUS.

AGENDA SEMANAL
 Terça (16/07) Culto de Oração 19h30.
 Quinta (18/07) Culto de Doutrina 19h30.
 Domingo manhã (22/07) EBD 8h30.
 Domingo noite (22/07) 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

i. Introdução.

E

M NOSSO último estudo acerca dos atributos de Deus vimos que Deus é eterno; vimos também que a eternidade, quando aplicada
a Deus, não quer dizer um tempo sem começo
nem fim; significa que Deus
está acima e fora do próprio
tempo, e que o tempo foi
criado por Deus; portanto,
Deus não está sujeito à Sua
criatura, o tempo (Is 57:15).
Outro atributo de Deus,
relacionado à Eternidade, é
a Impassibilidade; este atributo está relacionado
aos sentimentos imutáveis de Deus.
ii. Conceito da Impassibilidade de Deus.

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.

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

O atributo Divino da Impassibilidade afirma
que Deus não possui emoções variáveis; ao
mesmo tempo, afirma que Deus possui diferentes sentimentos. Segundo Norman Geisler, em
sua Teologia Sistemática
O significado básico de “impassibilidade” é
que Deus não é passível ou sujeito à emoção
(o elemento im, significa “não”, e passível,

significa “ter emoção”). Deus não tem emoção ou sofre; nada no universo criado pode
fazer Deus sentir dor ou infligir-lhe sofrimento. Isto não significa que Deus não tenha sentimentos, mas tão-somente que estes não são
os resultados de ações impostas NEle pelos
outros.1
A Impassibilidade de Deus está totalmente relacionado à sua imutabilidade (ICr. 29:14); Deus
é auto-suficiente e seus sentimentos são imutáveis, uma vez que eles fluem de sua Natureza, a
qual é também imutável, como lemos em Êxodo
3:14: “E disse Deus a Moisés: EU SOU O QUE
SOU. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: EU SOU me enviou a vós”.
iii. O que a Impassibilidade não é.
a. Impassibilidade não significa que Deus
não tem sentimentos. O atributo da Impassibilidade não significa que Deus não possua emoções; significa que seus sentimentos – por fluírem de sua natureza imutável –, não mudam. O
que o atributo da Impassibilidade afirma é os
sentimentos de Deus não estão passíveis a mudança; não sofrem mudança, pois fluindo de
uma natureza que não muda, o único imutável
não pode mudar suas emoções.
b. Impassibilidade não significa que Deus é
imóvel. O atributo da Impassibilidade não significa que Deus não se move; Deus pode e move-se (Prov. 15:3); o que acontece é que os outros seres não movem Deus, porque Ele é o movedor que não se move. Deus é quem move todas as coisas, mas nada o move.

1

GEISLER, Norman. Teologia Sistemática. Rio de Janeiro: CPAD, 2010.
Vol. I. p. 643-654.

iv. Tudo quanto se move no universo,
é movido por Deus.
Deus é auto-suficiente; nenhuma causa externa é capaz de mudar a Deus! Tudo quanto
existe, existe por causa de Deus (At. 17:28); Ele
não necessita de coisa alguma (At. 17:25). Fiados em sua imutabilidade, cremos que tudo
quanto existe, existe por Sua sustentação (Col.
1:17). Deus não carece de coisa alguma (Deut.
10:14; ICr. 29:14; Jó 22:2,3; 35:6,7); não há um
centímetro no universo que Deus não possa dizer que é Seu (Sal. 24:1); tudo pertence a Deus
(Sal. 50:10-12).
v. Conclusão.
A Auto-suficiência de Deus é tão grande que
Ele não é e nem pode ou poderá jamais ser afetado por nada nem ninguém; Ele é imutável; Ele
não tomou conselho com ninguém para fazer
tudo quanto fez; portanto, não está passível a
transição de sentimentos (Is. 40:13,14,18).
O apóstolo Paulo afirmou que todas as coisas
foram feitas por Ele e para Ele; que vivamos
sempre para nos lembrarmos de tal verdade
(Rom. 11:33-36). Diante de um Deus tão soberano e grandioso, resta-nos apenas admirá-lo
(Jo. 4:24); tal adoração não consiste em nada
mais do que render ao Salvador aquilo que lhe é
devido (Sal. 19:1; 29:2; 96:8). A Impassibilidade
de Deus quer dizer que seus pensamentos não
são mudados jamais (Is. 55:8).
QUESTIONÁRIO
i. O que significa o atributo da Impassibilidade de Deus? Explique. ..............................
...........................................................
...........................................................

ii. Mencione quatro versículos bíblicos que
provam a Impassibilidade de Deus. ..............
...........................................................
...........................................................
iii. Qual a relação entre o nome de Deus (Êx.
3:14 e o atributo da Impassibilidade? Explique.
...........................................................
...........................................................
iv. Como o Atributo da Impassibilidade de
Deus se relaciona com a Imutabilidade? Explique. .....................................................
...........................................................
v. Como devemos reagir corretamente ao atributo da Impassibilidade de Deus? Explique. ...
...........................................................
...........................................................

Hinos para a Semana
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!
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)

