Hinos para a Semana
122 - ELE É EXALTADO
Oh! Profundidade das riquezas,
E da sabedoria e do conhecimento de Deus.
Quão insondáveis Teus juízos,
Inescrutáveis Teus caminhos.
Quem conheceu a mente do nosso Senhor?
Quem primeiro deu a Ele e depois e recebeu?
Porque d’Ele, por Ele e pra Ele são todas as coisas.
(2x)
Glórias! Glórias!
Glórias sejam dadas só a Ele,
Eternamente, Amém!
Glórias sejam dadas só a Ele,
Eternamente, Amém!
177 – COLOSSENSES 1
Ele é a imagem do Deus invisível;
Ele é Senhor sobre a criação.
Pois, nele foram criadas,
Todas as coisas nos céus e na terra.
Sejam tronos, soberanias,
Poderes ou autoridades...
Ele é antes de tudo,
E a todos sustenta pela Palavra,
Pois, foi do agrado de Deus,
Que em tudo Ele tenha Supremacia...
Ele é o resplendor da glória do Pai; Ele é a exata
expressão do seu ser.
Já não há mais nada, Que a Ele não pertença;
Em tudo existe graça, Cantemos, sim!
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)
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AGENDA SEMANAL





Terça (16/10), Culto de Oração, 19h30.
Quinta (18/10), Culto de Doutrina, 19h30.
Domingo (21/10), EBD, 8h30.
Domingo (21/10), 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

Pr. Ícaro Alencar de Oliveira
XIV – A LUZ DE DEUS.
i. Introdução.
PESAR de parecer estranho, a Luz não é
uma figura de linguagem relacionada a
Deus; antes, é um atributo claramente exposto
nas Escrituras Sagradas, e é justamente tal atriatr
buto que estudaremos nesta oportunidade.

A

ii. Definição da ‘Luz’ em Deus.
De acordo com NorNo
man Geisler, em sua Teologia Sistemática:
Sistemática

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

A Bíblia declara que
Deus é luz. Isto, entreentr
tanto, não significa que
Deus é luz física, visto que Deus é pura luz de
espírito (Jo 4.24). Deus fez a luz física (Gn 1.3;
Is 45.7), portanto Ele tem de estar além ou fora
dela da mesma maneira na qual Ele fez a matémat
ria (Gn 1.1), mas não é em si mesmo material
mat
(ver capítulo 6).
[...] Em suma, quando aplicadas a Deus, ese
tas palavras significam que Ele é pura luz, o
Grande Iluminador — o Brilhante.1
1

GEISLER, Norman. Teologia Sistemática. Rio de Janeiro, RJ: CPAD,

A seguir, veremos o que Norman Geisler afirma acerca da deste atributo:
[iii. Deus É Luz Espiritual]
Como atributo de Deus, a luz é usada em seu
sentido mais puro; Ele é luz espiritual. “Porque
tu, Senhor, és a minha candeia; e o Senhor clareia as minhas trevas” (2Sm 22.29). “Senhor,
exalta sobre nós a luz do teu rosto” (Sl 4.6). “O
Senhor é a minha luz e a minha salvação; a
quem temerei?” (Sl 27.1). “Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor” (Is 2.5). “Porque a Luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu
Santo, como labareda que abrase e consuma os
seus espinheiros e as suas sarças em um dia” (Is
10.17). “Nunca mais te servirá o sol para luz do
dia, nem com o seu resplendor a lua te alumiará; mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu
Deus, a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol,
nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a
tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão”
(Is 60.19,20). “[...] ainda que eu tenha caído,
levantar-me-ei; se morar nas trevas, o Senhor
será a minha luz” (Mq 7.8).
[iv. Deus É o Grande Iluminador]
“E, estando ele ainda a falar, eis que uma
nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu
uma voz que dizia: Este e o meu Filho amado,
em quem me comprazo; escutai-o” (Mt 17.5).
“Eu sou a luz do mundo; quem me segue não
andará em trevas, mas terá a luz da vida” (Jo
8.12; cf. 9.5; 12.46). “Aquele que tem, ele só, a
imortalidade e habita na luz inacessível; a quem
nenhum dos homens viu nem pode ver; ao qual
seja honra e poder sempiterno. Amem!” (1Tm
6.16). “E temos, mui firme, a palavra dos profe2010. p. 743-749.

tas, [...], como a uma luz que alumia em lugar
escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da
alva apareça em vosso coração” (2Pe 1.19). “E
esta e a mensagem que dele ouvimos e vos
anunciamos: que Deus é luz, e não há nele treva
nenhuma” (1Jo 1.5). “Mas, se andarmos na luz,
como ele na luz está, temos comunhão uns com
os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho,
nos purifica de todo pecado” (1Jo 1.7). “E a
cidade não necessita de sol nem de lua, para que
nela resplandeçam, porque a glória de Deus a
tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada”
(Ap 21.23). “E ali não haverá mais noite, e não
necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para
todo o sempre” (Ap 22.5).
[v. A Luz de Deus É a Gloria Brilhante]
A glória de Deus é o brilho externo da sua
natureza, e nesta luz é exibida a expressão externa do caráter interior de Deus. “E o Senhor ia
adiante deles, de dia numa coluna de nuvem,
para os guiar pelo caminho, e de noite numa
coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite” (Êx 13.21). “Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a
glória do Senhor vai nascendo sobre ti” (Is
60.1).
[vi. Deus É o Doador de Luz Espiritual]
Deus não só é luz na sua própria essência,
mas Ele é a fonte de toda a luz espiritual: Todos
que são verdadeiramente iluminados são iluminados por Deus. “[...] alumia os meus olhos
para que eu não adormeça na morte” (Sl 13.3).
“Os preceitos do Senhor são retos e alegram o
coração; o mandamento do Senhor é puro e
alumia os olhos” (Sl 19.8). “O Senhor é a minha
luz e a minha salvação; a quem temerei?” (Sl

27.1). “Para lhes abrires os olhos e das trevas os
converteres a luz e do poder de Satanás a Deus,
a fim de que recebam a remissão dos pecados e
sorte entre os santificados pela fé em mim” (At
26.18). “[...] o deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo,
que é a imagem de Deus” (2Co 4.4).
Em suma, Deus é luz espiritual por sua própria natureza. A resplandecência desta natureza,
chamada a glória de Deus, também é descrita
como luz. Sendo a Fonte de toda a luz, Deus
também dá luz (iluminação) para as suas criaturas: Nós vemos a luz na sua luz.
QUESTIONÁRIO
i. O que significa o atributo da Luz de Deus?
Explique. ..............................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
ii. Cite cinco versículos bíblicos que provam a
Luz de Deus. ..........................................
......................................................
...........................................................
iii. Por que Deus é Luz Espiritual? Explique.
...........................................................
...........................................................
iv. Que consolação um crente pode encontrar
no atributo da Luz de Deus? Explique. ..........
....................................................
...........................................................
...........................................................
v. Qual a relação entre o Atributo da Luz de
Deus e a conversão do Pecador? Explique.......
...........................................................
...........................................................
...........................................................

