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)
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!
40 - NOSSO DEUS É SOBERANO
Nosso Deus é Soberano,
Ele reina antes da fundação do mundo (2x)
A Terra era sem forma e vazia,
E o Espírito do nosso Deus,
Se movia sobre a face das águas.
Foi Ele quem criou o céu dos céus,
E fez separação das águas, da terra seca.
Foi Ele quem criou os luminares,
E criou a natureza, e formou o homem.

 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 e zelo para se manter publicando apenas as bíblias 100% fieis aos Textos
originais Massorético e Receptus.

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.
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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 XI
Pr. Ícaro Alencar de Oliveira
XIX – A IMATERIALIDADE DE DEUS.

AGENDA SEMANAL
 Terça (31/07) Culto de Oração 19h30.
 Quinta (02/08) Culto de Doutrina 19h30.
 Sexta (03/08) Vigília 21h.
 Domingo manhã (05/08) EBD 8h30.
 Domingo noite (05/08) 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.

S

ERVIMOS ao
a verdadeiro Deus; este Deus é
Pura Realidade e é Eterno;
Eterno logo, Deus não
muda,, e é impossível a Ele sofrer qualquer
“mudança nem sombra de variação” (Tg 1:17).
Uma vez que as Escrituras ensinam que Deus
não muda, significa que Deus também não tem
matéria, pois tudo o que tem matéria sofre mudança. Hoje estaremos falando justamente acerace
ca do Atributo da Imaterialidade de Deus.
ii. Conceito
Con
da Imaterialidade de Deus.

Glória a Deus! Por suas maravilhas,
Pela Sua grandeza, Glória a Deus!
Glória a Deus! por suas maravilhas,
Pela Sua grandeza, Glória a Deus!
Glória a Deus!


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

À partir daquilo
d
que nós conhecemos de
Deus como sendo Ele Eterno (não-temporal),
(não
podemos chegar à conclusão, à partir das Escrituras,
que Deus é também Imaterial (não-espacial). Jesus
Cristo, enquanto falava
com a mulher samaritana,
afirmou: “Deus é Espírito”
(Jo 4:24). De acordo com
Norman Geisler, em sua
Teologia Sistemática,
Sistemática isso significa que, “[Deus] é
Espírito absoluto, e, como tal, Ele não tem

corpo e não está estendido no espaço”.1 Deus é
Espírito puro; Ele não tem matéria. O conceito
de imaterialidade, portanto, significa literalmente “sem matéria”; Deus é Espírito puro, sem
corpo, sem matéria e sem partes.

princípio criou Deus os céus e a terra” (Gên.
1:1). Quando Moisés pediu para ver a face de
Deus, o Senhor respondeu: “Não poderás ver a
minha face, porquanto homem nenhum verá a
minha face, e viverá” (Êx. 33:20).

iii. A Imaterialidade e a Matéria

v. Conclusão.

a. A Matéria em Contraste com o Deus
Imaterial. Atualmente existem vários conceitos
sobre o que é a matéria; uma das propriedades
da matéria diz respeito ao fato dela ser limitada;
isso significa que tudo quanto é material ocupa
algum lugar no espaço. Outro aspecto da matéria diz respeito ao fato de que parte considerada
dela pode ser vista. A matéria também está sujeita ao esgotamento: “O universo material está
esgotando a energia utilizável”.2
b. A Imaterialidade como Atributo de Deus.
As Escrituras ensinam que Deus está fora do
mundo; a matéria é limitada, enquanto Deus
não é: “Mas na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus, e até o céu dos céus não te
poderiam conter” (IRe. 8:27). Tudo o que tem
matéria ocupa um lugar no espaço; Deus, por
outro lado, é invisível: “[Cristo] é a imagem do
Deus invisível” (Col. 1:15). Deus não depende
de nada para existir, ele é Pura Existência; por
outro lado, Deus é quem sustenta todas as coisas que existem: “E ele é antes de todas as coisas
e todas as coisas subsistem por ele” (Col. 1:17).

O próprio Deus testificou a respeito de si
mesmo, dizendo: “Assim diz o SENHOR: O céu
é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus
pés; que casa me edificaríeis vós? E qual seria o
lugar do meu descanso? Porque a minha mão
fez todas estas coisas, e assim todas elas foram
feitas, diz o SENHOR; mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme da
minha palavra” (Is. 66:1,2). Jesus disse que um
espírito não possui corpo (Luc. 24:39); Deus é
invisível (Jo. 1:18; 4:24; Col. 1:15).
O apóstolo Paulo chama Deus de “Pai dos
espíritos” (Heb. 12:9), e o juiz dos espíritos
(Heb. 12:22,23). Em uma atitude de adoração e
reverência ao Deus Imaterial e Invisível, o Pai
dos Espíritos, o nosso Deus Eterno, o mesmo
apóstolo Paulo O louvou, dizendo: “Ora, ao Rei
dos séculos, imortal, invisível, ao Deus único,
sábio, seja honra e glória para todo o sempre.
Amém” (ITim. 1:17).

iv. Que dizem as Sagradas Escrituras
Sobre a Imaterialidade de Deus?
Se observarmos em toda a Escritura Sagrada,
chegaremos à compreensão de que Deus é imaterial. Lemos isto já no primeiro versículo: “No
1
GEISLER, Norman. Teologia Sistemática. Rio de Janeiro: CPAD,
2011. p. 665. Vol. I.
2
Ibid. p. 666.

QUESTIONÁRIO
i. O que significa o atributo da Imaterialidade
de Deus? Explique. ..................................
...........................................................
...........................................................
ii. Mencione algumas diferenças entre a Matéria e o Deus Imaterial. .............................
...........................................................
...........................................................
iii. Mencione pelo menos cinco versículos que
provam que Deus é Imaterial. .....................

...........................................................
...........................................................
iv. Qual a relação existente entre o Atributo
da Imaterialidade e o Atributo da Pura Existência e da Eternidade de Deus? Explique. .....
...........................................................
...........................................................
...........................................................
v. Para adorá-Lo, como devemos reagir corretamente e quais sentimentos devemos nutrir
quanto ao atributo da Infinidade de Deus ?
Explique. ..............................................
...........................................................
..........................................................

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!

