180 - CONFIANÇA
Pai, Deus poderoso tem compaixão de mim;
Preciso da tua graça abundante aqui.
Quebra o meu coração e salva-me de mim;
Faz-me bem aventurado em ti.
Pai, Deus de justiça, misericórdia e amor
Confesso que me afastei, me esqueci de ti.
Eu não sou mais que os outros, me ensina a ver
quem sou
Faz-me doar ao invés de possuir.
Esvazia o meu ego, enche-me de ti...
Ajuda-me a confiar
Mesmo quando a confiança me faltar
Ajuda-me a enxergar mesmo
Quando o meu olhar falhar

 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.

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.

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.

“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

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 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.

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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“Deste um estandarte aos que te temem, para o
arvorarem no alto, por causa da verdade” (Sal. 60:4)

Os Atributos de Deus
Parte XV
Hinos do CANTOR CRISTÃO: 6– Glória ao Senhor | 15–
15 Exultação | 18– Amor sem Igual.
Pr. Ícaro Alencar de Oliveira
XV
V – A ONISCIÊNCIA DE DEUS.
i. Introdução.
MA vez que Deus é infinito em poder, somos capazes de afirmar que seu conhecimento também é ilimitado. Deus conhece todas
as coisas, do passado, do presente e do futuro,
além de conhecer também todas as possibilidapossibilid
des; a tal atributo chamamos de Onisciência.

U

ii. Explicação do termo ‘Onisciência’.
O termo ‘onisciência’ vem de ‘omni’ (todo,
completamente), e ‘scientia’ (conhecimento, sasa
bedoria). Isso Significa que o nosso Deus jaz
num estado de total conhecimento de todas as
coisas; Ele possui
conhecimento total
e absoluto; Ele é detentor da qualidade
de sabedor de todas
as coisas. Este é um
atributo pertinente
às Três Pessoas da santíssima trindade, uma vez
que são co-iguais.
co
iii. Testemunho bíblico da Onisciência.
Em várias partes,
partes as Escrituras fazem menção
da Onisciência de Deus. Deus tem conhecimen-

to do pecado dos homens, como ocorreu antes
do dilúvio: “E viu o SENHOR que a maldade do
homem se multiplicara sobre a terra e que toda a
imaginação dos pensamentos de seu coração era
só má continuamente” (Gên. 6:5).
No livro de Jó lemos que para Deus agir com
justiça, é necessário que Ele possua conhecimento pleno de tudo: “Porventura a Deus se
ensinaria conhecimento, a ele que julga os excelsos?” (Jó 21:22); ainda lemos: “Porque na
verdade, as minhas palavras não serão falsas;
contigo está um que tem perfeito conhecimento” (36:4); “Tens tu notícia do equilíbrio das
grossas nuvens e das maravilhas daquele que é
perfeito nos conhecimentos?” (37:16).

tes mesmo de conhecê-las. Quando conheceu a
mulher samaritana que estava tirando água do
poço de Sicar, Ele disse-lhe: “Porque tiveste
cinco maridos, e o que agora tens não é teu
marido; isto disseste com verdade” (Jo. 4:18).
Jesus também diz aos Seus discípulos que o
Seu amigo Lázaro estava morto, embora estivesse mais de 40 km de distância da casa de
Lázaro (Jo. 11:11-15). Ele aconselhou os discípulos a irem preparar-se para a Ceia do Senhor, descrevendo a pessoa que iriam encontrar e acompanhar (Mc 14:13-15). Talvez o
melhor exemplo: Ele conhecia Natanael antes
mesmo de encontrá-lo, pois já conhecia o seu
coração (Jo. 1:47-48).1

iii. A Kenosis e a Onisciência.
Uma questão merece nossa atenção total:
quando Jesus Cristo veio ao mundo como DeusHomem, Ele fez um auto-esvaziamento (Kenosis), assumindo a carne humana. Naquele momento de sua encarnação, Ele era onisciente?
Isto é o que tentaremos responder. De acordo
com o Got Questions,

v. Conclusão.
Voltando nossa atenção para o que afirma o
Got Questions, “Finalmente, não há nada difícil
demais para um Deus onisciente, e é com base
na nossa fé em tal Deus que podemos descansar
seguros, sabendo que promete nunca desamparar-nos enquanto continuarmos nEle. Ele conhece-nos desde a eternidade, mesmo antes da
criação. Deus já conhecia eu e você, já sabia
quando apareceríamos no decorrer do tempo e
com quem iríamos interagir. Ele até previu o
nosso pecado em toda a sua feiúra e depravação, mas ainda, em amor, escolheu colocar o
Seu selo sobre nós e nos atraiu a esse amor em
Jesus Cristo (Efésios 1:3-6). Um dia o veremos
face a face, mas o nosso conhecimento de Deus
nunca será completo. Nossa admiração, amor e
louvor a Ele continuarão por todos os milênios
enquanto nos aquecemos nos raios do Seu amor
celestial, aprendendo e apreciando cada vez

Apesar da condescendência do Filho de Deus
despojar-se de Si mesmo e assumir a forma de
servo (Filip. 2:7), a Sua onisciência é claramente vista nos escritos do Novo Testamento.
A primeira oração dos apóstolos, encontrada
em Atos 1:24: “Tu, Senhor, conhecedor dos
corações de todos”, implica a onisciência de
Jesus, a qual é necessária para que seja capaz
de receber petições e interceder na mão direita
de Deus. Na Terra, a onisciência de Jesus é
igualmente clara. Em muitos relatos do Evangelho, Ele conhecia os pensamentos do Seu
público (Mat. 9:4; 12:25; Mc 2:6-8; Luc. 6:8).
Ele sabia de detalhes das vidas das pessoas an-

mais o nosso Deus onisciente.”2
QUESTIONÁRIO
i. O que significa o atributo da Onisciência
de Deus? Explique. ..................................
...........................................................
...........................................................
ii. Cite cinco versículos que provam a Onisciência. ...................................................
...........................................................
...........................................................
iii. O que é a ‘kenosis’? Explique. ...............
...........................................................
...........................................................
iv. Quando Deus Filho tornou-se carne era
onisciente? Explique. ...............................
...........................................................
...........................................................
v. Em qual sentido este atributo auxilia-nos a
confiar em Deus? Explique. .......................
....................................................
...........................................................

Hinos para a Semana
161 – EM TEU BRAÇOS
Seguro estou nos braços,
Daquele que nunca me deixou.
Seu amor perfeito sempre esteve,
Repousando em mim.
E se eu passar pelo vale,
Acharei conforto em Teu amor.
Pois eu sei que és aquele,
Que me guarda, me guardas
Em Teus braços é meu Descanso! (4x)
Recaio em Tua graça,
Recaio de novo em Tuas mãos. (2x)

1

1
GOT QUESTIONS. O que significa que Deus é Onisciente? Disponível
em <https://www.gotquestions.org/Portugues/Deus-Onisciente.html>.
Acessado em 21 de setembro de 2018.
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Ibid.

