GRANDIOSO ÉS TU
1. Senhor, meu Deus, quando eu, maravilhado,
Contemplo a tua imensa criação,
A terra e o mar e o céu todo estrelado
Me vêm falar da tua perfeição.
Então minh’alma canta a ti, Senhor:
– “Grandioso és Tu! – grandioso és Tu!”
Então minh’aima canta a ti, Senhor:
– “Grandioso és Tu! – grandioso és Tu!”
2. Quando as estrelas, tão de mim distantes,
Vejo a brilhar com vivido esplendor,
Relembro, oh! Deus, as glórias cintilantes
Que meu Jesus deixou, por meu amor!
3. Olho as florestas murmurando ao vento
E, ao ver que Tu plantaste cada pé,
Recordo a cruz, o lenho tão cruento,
E no teu Filho afirmo a minha fé.
4. E quando penso que Tu não poupaste
Teu Filho amado por amor de mim,
Meu coração, que nele Tu ganhaste,
Transborda, oh! Pai, de amor que não tem fim!

 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 e zelo para se manter publicando apenas as bíblias 100% fieis aos Textos
originais Massorético e Receptus.
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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 X
Pr. Ícaro Alencar de Oliveira

AGENDA SEMANAL
 Terça (24/07) Culto de Oração 19h30.
 Quinta (26/07) Culto de Doutrina 19h30.
 Domingo manhã (29/07) EBD 8h30.
 Domingo noite (29/07) 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

VIII
III–A INFINIDADE DE DEUS.
i. Introdução.

E

STAMOS mui certos, à partir daquilo que
temos aprendido diante dos seus Atributos,
que nós servimos a um Deus infindo. Uma vez
que “ele
ele é antes de todas as coisas, e todas as
coisas subsistem por ele” (Col. 1:17), chegamos à
conclusão lógica de que Ele é infinito. É isto que
aprenderemos hoje, com a ajuda de Deus. Vejamos em que consiste este Atributo.
ii. Conceito
Con
da Infinidade de Deus.

5. E quando Cristo, o amado meu, voltando,
Vier dos céus o povo seu buscar,
No lar eterno quero, jubilando,
A tua santa face contemplar.
“HOW GREAT THOU ART”
Stuart K. Hine (1899-1989)

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.
 CACP – Centro Apologético Cristão de
Pesquisas: fidelidade na defesa da fé cristã.

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) 99992-4850 – Pr. Petrônio
(68) 98402-8242 Pr. Ícaro

Quando afirmamos que Deus é Infinito,
queremos dizer que o Ser de Deus não tem fim:
fim
“Eis que os céus, e até o
céu dos céus, não te popo
deriam conter” (IRe
8:27). É impossível que
qu
Deus seja contido pelo
universo,
verso, pois Deus é
imenso!! Veja o que
lemos nas Escrituras
sobre a imensidão de
Deus: “Mais
“M comprida é a sua medida do que a
terra, e mais larga do que o mar” (Jó 11:9). O
ser de Deus vai além dos limites do universo;
universo
isto ocorre porque não há limites no seu ser.
ser

Deus é ilimitado. É por esta razão que Deus
ultrapassa os limites do universo limitado.
iii. O que a Infinidade não é.
A Infinidade do Ser de Deus deve ser diferenciada de outros conceitos de infinidade.
Norman Geisler, em sua Teologia Sistemática
afirma que devemos diferenciar o Atributo da
Infinidade de Deus e outros conceitos de infinidade, como o conceito de infinidade na matemática, por exemplo.
Na matemática, há uma infinidade de pontos
entre A e B; no entanto, tal infinidade é apenas
abstrata. Quando afirmamos que Deus é Infinito, significa que Ele é um ser metafísico infinito;
a sua Infinidade é concreta; “Deus é infinito de
modo metafísico, não de modo matemático; Ele
é um Ser infinito real, não um Ser infinito abstrato”.1
iv. Que dizem as Sagradas Escrituras
Sobre a Infinidade de Deus?
Quando estava em sua grande aflição, Deus
respondeu a seu servo, Jó, em um redemoinho,
e disse-lhe: “Onde estavas tu, quando eu fundava a terra? Faze-mo saber, se tens inteligência”
(Jó 38:4).
No mesmo livro, lemos: “Porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos
céus é a sua sabedoria; que poderás tu fazer? É
mais profunda do que o inferno, que poderás tu
saber? Mais comprida é a sua medida do que a
terra, e mais larga do que o mar” (Jó 11:7-9).
Quando Salomão terminou a construção do
templo, e o dedicou ao Senhor, em sua oração,
1
GEISLER, Norman. Teologia Sistemática. Rio de Janeiro: CPAD, 2011.
p. 654. Vol. I.

reconheceu a imensidão de Deus, dizendo:
“Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis
que os céus, e até o céu dos céus, não te poderiam conter, quanto menos esta casa que tenho
edificado” (IRe. 8:27). O ser de Deus ultrapassa
o limitado universo; o Criador sempre será maior que a criatura.
v. Conclusão.
O salmista reconhece a Infinidade de Deus
ao dizer que “Grande é o nosso SENHOR e de
grande poder; o seu entendimento é infinito”
(Sal. 147:5). Por meio do ministério do profeta
Isaías, Deus diz “Quem mediu na concha da
sua mão as águas, e tomou a medida dos céus
aos palmos, e recolheu numa medida o pó da
terra e pesou os montes com peso e os outeiros
em balanças?” (Is. 40:12).
Os pensamentos de Deus e os seus caminhos
são mais altos do que os nossos (Is. 55.8,9). O
lugar em que Deus habita é a eternidade (Is.
57:15). Não nos cansemos de dar a Deus o que
lhe é devido (Sal. 19:1; 29:2; 96:8)!
QUESTIONÁRIO
i. O que significa o atributo da Infinidade de
Deus? Explique. ......................................
...........................................................
...........................................................
ii. Mencione quatro versículos bíblicos que
provam a Infinidade de Deus. .....................
...........................................................
...........................................................
iii. Por que o ser de Deus ultrapassa os limites
do universo? Explique. .............................
...........................................................
...........................................................
iv. Que tipos de sentimentos devemos nutrir
com relação à Deus, diante da verdade do

Atributo da Infinidade? Explique. ................
.....................................................
...........................................................
v. Para adorá-lo, como devemos reagir corretamente ao atributo da Infinidade de Deus ?
Explique. ..............................................
...........................................................
..........................................................

Hinos para a Semana
122 – OH, PROFUNDIDADE
Oh! Profundidade das riquezas,
E da sabedoria e do conhecimento de Deus.
Quão insondáveis Teus juízos,
Inescrutáveis Teus caminhos.
Quem conheceu a mente do nosso Senhor?
Quem primeiro deu a Ele e depois e recebeu?
Porque d’Ele, por Ele
E pra Ele são todas as coisas. (2x)
Glórias! Glórias!
Glórias sejam dadas só a Ele,
Eternamente, Amém!
Glórias sejam dadas só a Ele,
Eternamente, Amém!
124 - LOUVEMOS AO SENHOR
Louvemos ao Senhor. (2x)
Adoramos no seu santo monte,
Nosso amado Pai, Teu nome é Santo.
Louvemos ao Senhor, pois Teu nome é Santo,
Pois Teu nome é Santo, é Santo! (2x)
Magnifiquemos ao Senhor,
Ao Rei que é digno de louvor,
Excelso, Supremo, e mui digno de louvor. (2x)
Hosana. (2x) Hosana ao nosso Rei. (2x)
Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor,
Em nosso novo coração!
Pois morreu a nossa morte, pra vivermos sua vida,
Nos trouxe grande salvação.

