
174 - MARANATA 
 

Tu és a minha luz, A minha salvação,  
E a Ti me renderei. 
Se ao teu lado estou, Seguro em tuas mãos,  
Eu nada temerei... 
Ôô, ôô, ôô... Tu és Santo, ó Senhor...  
Ôô, ôô, ôô... Tu és digno de louvor... 

Só em Ti confiarei, Eu nada temerei,  
Em frente eu irei, Pois eu sei que vivo estás! 
E um dia voltarás, Do céu pra nos buscar 
Para sempre reinarás, aleluia! 

Vem Jesus, vem Jesus!  
Maranata, ora, vem Senhor Jesus! (8x) 

 

176 - REDENÇÃO 
 

Vivo hoje estou aqui,  
Pois ele decidiu me amar, 
E então eu posso livre andar. 
O seu sangue sobre mim,  
Me comprou, me restaurou, 
Sem culpa então me tornou. 

 

O passado já não mais tem poder, pois novo sou;  
Nele vou viver, posso amar. 
Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais,  
Pois foi ele quem venceu em meu lugar. 
Jesus Cristo Rei dos reis, nos trouxe a redenção, 
A esperança retornou, graça e paz nos revelou. 

 

Tudo entregar, vou me render,  
Aos seus pés vou me lançar. (6x) 
 

MOTIVOS DE ORAÇÃO 
 

 Vida espiritual da igreja: avivamento e âni-
mo para o serviço. 
 Construção do templo: doadores de materi-
ais 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. 



mésticos.


com o que pertence ao povo.


bedoria
100% fieis aos 
 

vida, mas a ira

 
 
 

 
 

UMA

 Famílias da igreja: que haja avivamento e cultos do-
mésticos. 
 Autoridades do governo civil: sabedoria para lidarem 
com o que pertence ao povo. 
 SBTB – Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil: sa-
bedoria e zelo para se manter publicando apenas as bíblias 
100% fieis aos Textos originais Massorético e Receptus. 

 

AGENDA SEMANAL 
 

 Terça (11/09), Culto de Oração, 19h30. 
 Quinta (13/09), Culto de Doutrina, 19h30. 
 Sábado (15/09), Culto de jovens no Lar, 18h. 
 Domingo (16/09), EBD, 8h30. 
 Domingo (16/09), 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, Nº 53, Belo Jardim II, 
CEP: 69.908-006 – Rio Branco – Acre – Brasil 

Tel. (68) 99992-4850 – Pr. Petrônio 
(68) 98402-8242 – Pr. Ícaro 
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IV – A ONIPRESENÇA DE DEUS. 
 

i. Introdução. 
GUALMENTE importante para a nossa re-
flexão acerca da Pessoa de Deus é meditar-

Onipresença Divina; a Onipresença é “o 
resultado da [...] relação [de 
Deus] com a [sua] criação”, 
uma vez que se não houvesse 
a criação, não haveria aonde 
Deus estar presente.1 

Desde já é necessário fa-
zermos uma distinção para 
evitarmos confusões como as 
feitas pelos adeptos de outras 
religiões, no que diz respeito 
à relação entre Deus e sua criação; portanto, 
antes mes-mo de mencionarmos a Onipresença 
de Deus, é fundamental frisarmos que Deus é 

manente quanto transcendente.  
 

ii. A Imanência e a Transcendência  
de Deus: Uma Explicação Necessária. 

Duas características de Deus são fundamen-
para avaliar a relação entre Deus e a Cria-
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ção: a Transcendência e a Imanência de Deus.  
Afirmamos que Deus transcende, ou seja, Ele 
ultrapassa o universo, o mundo físico; Ele está 
fora do universo. O Panteísmo é uma visão de 
mundo (cosmovisão) que afirma que tudo é Deus 
(a terra, o céu, o universo, as árvores, etc.) e 
confunde o criador com a criatura. A Bíblia Sa-
grada afirma que Deus está fora do universo e da 
criação, portanto, Ele não é criação (cf. IRe. 
8:27; Sal. 97:9; Is. 40:12; 66:1,2). 

Afirmamos também que Deus não está ape-
nas além e fora do universo criado; Ele também 
está perto e dentro do universo físico. O Deísmo é 
uma visão de mundo (cosmovisão) que afirma 
que Deus não está dentro do universo, portanto, 
Ele não opera milagres, nem age dentro do uni-
verso. Porém a Bíblia afirma que Deus está den-
tro do mundo físico (embora o ultrapasse); isto é 
o que lemos em textos como Sal. 139:7-10; Jer. 
23:23-24; At. 17:27,28; Heb. 4:13. Tendo a 
Transcendência e a Imanência em mente, agora 
estamos aptos a fazermos menção da Onipre-
sença Divina. 

 

iii. Explicação do termo ‘Onipresença’. 
Onipresença (de omni ‘todo’; e presente) signi-

fica que Deus está presente em todos os lugares 
ao mesmo tempo; em outras palavras, não há 
lugar em que Deus esteja ausente.  

Por outro lado, Deus não é o universo; dife-
rente dos Panteístas que afirmam que tudo é 
Deus, apesar de estar em todos os lugares ao 
mesmo tempo, Ele não possui partes, porque 
seu Ser é unidade absoluta, é indivisível, de mo-
do que Deus está presente, mas não é a criação (a 
criação possui partes e é contingente); ele está 
em todos os lugares, mas ele não é parte alguma.  

 
 
 

iv. Testemunho bíblico da Onipresença. 
Vários textos das Escrituras ensinam que 

Deus é onipresente: “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 eu tenho edificado” (IRe. 8:27); 
“Do lugar da sua habitação contempla todos os 
moradores da terra” (Sal. 33:14); “Porque o SE-

NHOR Deus é grande, e Rei grande sobre todos 
os deuses” (Sal. 95:3); “Para onde me irei do teu 
espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se 
subir ao céu, lá tu estás; se dizer no inferno a 
minha cama, eis que tu ali estás também. Se to-
mar as asas da alva, se habitar nas extremidades 
do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua des-
tra me susterá” (Sal. 139:7-10); “Porque assim 
diz o Alto e Sublime; que habita na eternidade, 
e cujo nome é Santo: Num alto e santo lugar 
habito; como também com o contrito e abatido 
de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, 
e para vivificar o coração dos contritos” (Is. 
57:15); “Para que buscassem ao Senhor, se por-
ventura, tateando, o pudessem achar; ainda que 
não está longe de cada um de nós” (At. 17:27).  

 

v. Conclusão. 
Uma imagem que poderíamos usar para  

exemplificar a Onipresença de Deus é a do artis-
ta em relação à obra de arte que produziu.  
Assim como uma obra de arte não é o artista, 
igualmente, a pessoa de Deus não pode ser con-
fundida com as obras de suas mãos.  

Deus está presente e agindo dentro do uni-
verso, assim como uma mente está no cérebro 
ou como um pensamento que está dentro de uma 
frase. Paulo escrevendo aos Filipenses disse: 
“Perto está o Senhor” (Filip. 4:5b). Que nosso 
Deus nos ajude a lembrarmos de tal verdade. 

 

QUESTIONÁRIO 
i. O que significa o atributo da Onipresença  
de Deus? Explique. .................................. 
........................................................... 
........................................................... 
ii. Explique o que significa ‘Transcendência’ e 
‘Imanência’. .......................................... 
...........................................................
........................................................... 
iii. O que é Panteísmo e Deísmo? Explique.  
...........................................................
...........................................................  
iv. Cite cinco versículos que provam a Oni-
presença de Deus. .................................... 
...........................................................
........................................................... 
v. Na relação com suas criaturas, quais ima-
gens poderíamos usar para exemplificar a Oni-
presença de Deus? Explique. ...................... 
.................................................... 
........................................................... 

 

Hinos para a Semana 
 

126 - TU ME SONDAS 
 

Tu me sondas, e me conheces,  
Sabes quem eu sou, 
Conhece todos os meus caminhos  
E me cercas de amor. (2x) 
Penetra nos meus pensamentos,  
E no meu coração, 
Para onde me ausentarei,  
Do Teu Espírito? 
Se subo ao céu, ou desço a abismo,  
Contigo estarei! 
Se a tempestade em minha vida  
Me alcançar, 
Ainda lá a tua mão me guiará. (bis) 


