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 XIII
Hinos do CANTOR CRISTÃO: 7 – Maravilhas
Divinas | 9 – Santo | 15 – Exultação.
Pr. Ícaro Alencar de Oliveira

 Terça (04/09), Culto de Oração, 19h30.
 Quinta (06/09), Culto de Doutrina, 19h30.
 Domingo (09/09), EBD, 8h30.
 Domingo (09/09), 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

XV – A ONIPOTÊNCIA DE DEUS.
i. Introdução.

C

ONSIDERANDO que nosso Deus é o Criador de todas as coisas, e que Deus criou
tudo ex nihilo – ou seja, à partir do nada –, revela-se
se com isto, mais um atributo de Deus: a Sua
Onipotência.
A Onipotência é uma propriedade metafísica
que apenas Deus possui, e embora seja um dos
atributos que mais ouvimos falar em púlpitos, é
necessário meditar nessa verdade, pois, se nós
negarmos a Onipotência Divina, assumimos
uma posição perigosa que
não é ortodoxa.
ii. Explicação
Explic
do termo
‘Onipotência
Onipotência’.
A palavra onipotência é
derivada de omni (‘todo’,
‘completamente’) e potente
(‘poder’,, ‘poderoso’); nas
línguas originais da Bíblia.
Em nossa querida Bíblia
Sagrada Almeida Corrigida Fiel,
Fiel o termo traduzido
como “Todo-Poderoso”
“Todo
quando ocorre no Tex-

to Massorético do AT é tradução de  ( שדיHeb.
Shadday – ‘autossuficiente’, ‘todo-poderoso’); no
Textus Receptus do NT, Παντοκράτωρ (Pantocrator – ‘onipotente’, ‘todo-poderoso’).
iii. Significado Teológico de Onipotência.
A Onipotência significa que Deus pode fazer
tudo o que é possível fazer; tudo quanto Deus
quer fazer, Ele de fato o faz, porque o Seu poder
é ilimitado. Por outro lado, Onipotência não
significa que Deus faça aquilo que é contraditório, ou que seja contrário à Sua natureza perfeita. As Escrituras dizem que “Se formos infieis,
ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo” (IITim. 2:13); Paulo afirma que “Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode
mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos”
(Tt. 1:2); igualmente lemos: “é impossível que
Deus minta” (Heb. 6:18).
A onipotência de Deus não significa que Ele
tenha de fazer tudo o que pode; antes, Onipotência significa que Ele tem poder para fazer tudo o
que quer. Embora algumas vezes Ele opte por
limitar o uso do Seu poder, Deus não limita a
extensão do Seu poder: Ele é Todo-Poderoso!
iv. As Escrituras dão testemunho
da Onipotência de Deus.
A Onipotência de Deus é testificada nas Escrituras: “E eu serei para vós Pai, e vós sereis
filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso”
(IICor. 6:18); “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);
“Dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, e que hás de vir,
que tomaste o teu grande poder” 11:17); “E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o
cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e mara-

vilhosas são as tuas obras, Senhor Deus TodoPoderoso! Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos” (15:3).
Em Apocalipse lemos ainda mais sobre a
Onipotência de Deus (16:7, 14; 19:6,15; 21:22).
A Bíblia diz que Deus não tem limites em Seu
Ser e em Poder; nosso Senhor é exaltado sobre
todas as suas criaturas (Jó 11:7-11; 31:2; 37:23;
40:2; Sal. 147:5); o Senhor pode cumprir suas
promessas por Seu poder sem fim (Gên. 17:1,7;
28:3,4).
v. Conclusão.
Todos os atos realizados por Deus, que estão
registrados nas Escrituras, são testemunho de
Seu poder infindo, seja a criação ou ainda a salvação (Gên. 1:1; Is. 46:10,11; Jo. 1:3; 2:7-11;
6:15-21; 10:18; Rom. 1:16; IICor. 4:6; Ef. 1:19;
Col. 1:16,17; Ap. 1:11).
Outras passagens das Escrituras também testificam que o Deus que servimos em nossos corações é verdadeiramente Onipotente (Sal.
115:3; 135:6; Is. 43:13; Jer. 32:17; 49:19; Luc.
18:27; Ef. 1:19; Heb. 1:3)
QUESTIONÁRIO
i. O que significa o atributo da Onipotência
de Deus? Explique. ..................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
ii. Por que a Onipotência de Deus não significa que possa Deus fazer algo contrário à sua
Natureza perfeita? Explique. ......................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
iii. Pelo fato de Deus ser Onipotente, Ele é
obrigado a usar o Seu poder para fazer tudo o

que pode? Explique. .................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
iv. Cite cinco versículos que provam a Onipotência de Deus. .......................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
v. Qual a relação entre a Onipotência de
Deus e a capacidade de cumprimento das promessas de Deus para o cristão? 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!

