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.
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!
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.
 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 XII
Pr. Ícaro Alencar de Oliveira
XIX – A IMENSIDADE DE DEUS.

AGENDA SEMANAL
 Terça (07/08), Culto de Oração, 19h30.
 Quinta (09/08), Culto de Doutrina, 19h30.
 Domingo (12/08), EBD, 8h30.
 Domingo (12/08), Celebração, 18h.

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

i. Introdução.

E

M NOSSO último estudo vimos que Deus é
imaterial, isto é, não possui corpo físico, e
que seu ser
se é invisível, imaterial. Nesta oportunidade, aprenderemos sobre o Atributo da
Imensidade de Deus.
Deus
Veremos que de fato Deus
é Imenso, como o salmista
diz: “Para onde me irei do teu
espírito, ou para onde fugirei
da tua face? Se subir ao céu,
lá tu estás; se fizer no inferno a
minha cama, eis que tu ali
estás também” (Sal. 139:7,8).
Este atributo revela um
pouco mais a grandeza do Deus que servimos.
Deus é tão grande que sua glória enche e ultrapassa os limites do universo, do céu, da terra, do
paraíso e do inferno; nada pode contê-lo!
contê
ii. Conceito
Con
da Imensidade de Deus.
Existem vários conceitos acerca da ImensiImensi
dade
de de Deus; Deus trascende todas as limitações do espaço físico do universo,
universo e devido à
sua Onipresença, está em todos os lugares ao
mesmo tempo, sem, no entanto, estar limitado

ao espaço, mas o transcendendo. Segundo
Norman Geisler, e sua Teologia Sistemática:
Imensidade significa literalmente, “nãomensurável”, quer dizer, Deus é ilimitado em
extensão (ou não-espacial). Deus não está no
espaço, nem é limitado pelo espaço; Ele está
presente em todos os pontos do espaço, mas
não faz parte do espaço ou está limitado a
ele. De fato, ele transcende todo o espaço e
tempo [...]”.1
É muito comum alguns confundirem este atributo com a Imaterialidade de Deus. No entanto,
isto ocorre porque os vários Atributos de Deus
se complementam, uma vez que derivam uns
dos outros, segundo as Escrituras.
iii. Como as Escrituras dão
Testemunho da Imensidade de Deus.
Uma vez que os outros Atributos dialogam,
derivam e se complementam, visto que estamos
falando do mesmo ser – Deus –, é impossível
desconsiderarmos o fato de que cada Atributo
de Deus se relaciona com os outros.
As Escrituras dão testemunho da Imensidade
de muitas maneiras.
a. O Deus invisível é o Criador de todas as
coisas visíveis. Assim lemos nas Escrituras:
“Porque nele foram criadas todas as coisas que
há nos céus, e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e
para ele” (Col. 1:16).
O apóstolo Paulo afirmou que “Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus
foram criados; de maneira que aquilo que se vê
1
GEISLER, Norman. Teologia Sistemática. Rio de Janeiro-RJ: CPAD,
2011. p. 672-681.

não foi feito do que é aparente” (Heb. 11:3). O
apóstolo João afirmou que “Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez” (Jo. 1:3).
b. Deus ultrapassa os limites do mundo físico, exercendo seu domínio: Paulo disse que
“[...] Deus [é] Pai de todos, o qual é sobre todos,
e por todos e em todos vós” (Ef. 4:6). Jó também reconheceu a Imensidade de Deus (Jó
11:7,8). Testificando de sua própria imensidade,
Deus disse: “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). Salomão também reconheceu a Imensidade de Deus: “Mas, na verdade, habitará Deus com os homens na terra?
Eis que os céus, e o céu dos céus, não te podem
conter, quanto menos esta casa que tenho edificado?” (IICr. 6:18).
iv. Conclusão.
Que nos humilhemos ante a Imensidão de
nosso Deus, que glorifiquemos e adoremos, não
apenas pelos Seus atos poderosos, ou pelas bênçãos de Suas mãos, mas também por quem Ele
é! Que nós O admiremos, e que toda a nossa
vida a Ele dediquemos: “Deus é Espírito, e importa que os que o adoram o adorem em espírito
e em verdade” (Jo. 4:24). Amém.
QUESTIONÁRIO
i. O que significa o atributo da Imensidade de
Deus? Explique. ..................................
...........................................................
...........................................................

ii. Por que alguns confundem a Imensidade de
Deus com a Imaterialidade? Explique. ..........
...........................................................
...........................................................
iii. Mencione pelo menos cinco versículos que
provam a Imensidade de Deus. ...............
...........................................................
...........................................................
iv. Qual a relação existente entre o Atributo
da Imensidade e o Atributo da Pura Existência, Eternidade Deus? Explique. ..................
...........................................................
...........................................................
v. À partir de Jo. 4:24, como o Atributo da
Imensidade de Deus se relaciona com a Imaterialidade? 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!

