20 – GRANDE É O SENHOR
Grande é o Senhor e mui digno de louvores,
Na cidade do nosso Deus, seu santo monte.
A alegria de toda a terra.
Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória,
E que nos ajuda contra o inimigo.
Por isso diante dele nos prostramos.
Queremos o teu nome engrandecer,
E agradecer-te por tua obra em nossas vidas.
Confiamos em teu infinito amor,
Pois só tu és o Deus eterno,
Sobre toda a terra e céus!
51 – AO QUE É DIGNO
Digno és, de glória e louvores,
Levantamos nossas mãos,
Te adoremos, oh, Senhor
Porque grande és Tu,
Maravilhas fazes Tu,
Não há outro igual a Ti,
Não há outro igual a Ti.

 Irmã Clarice: viajando a tratamento para Porto Velho.
 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)

AGENDA SEMANAL





Terça (04/12), Culto de Oração, 19h30.
Quinta (06/12), Culto de Doutrina, 19h30.
Domingo (09/12), EBD, 8h30.
Domingo (09/12), 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

122 – ROMANOS 11:33-36
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!

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.

O ESTANDARTE

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

Os Atributos de Deus
Estudo XX
Hinos do CANTOR CRISTÃO: 6 – Glória ao Senhor; 15 – Exultação | 20 – Amor Perene.
Pr. Ícaro Alencar de Oliveira
XVIII – A INEFABILIDADE DE DEUS.
i. Introdução.
ma vez que todos os atributos de Deus
que podem ser conhecidos, são infinitos,
isso significa que eles estão acima da
nossa capacidade de entendê-los, portanto, são
inefáveis. Isso significa
que, apesar dos homens
poderem chegar a certo
conhecimento de Deus por
meio da razão e ainda mais
por meio da própria revelação de Deus, ainda assim,
Deus é incompreensível.
A inefabilidade de Deus
designa a sua incompreensibilidade, e a inefabilidade, apesar de não ser um atributo em si, pelo
fato de não descrever uma característica própria
de Deus, “A natureza de Deus não é inefável a
Ele;; só é inefável a nós, visto que estamos limita1
dos em nossa capacidade de entendê-la”.
entendê

U

1

GEISLER, Norman. Teologia Sistemática. Rio de Janeiro, RJ:
CPAD, 2010. Vol. II. p. 761-768.

ii. Definição da Inefabilidade de Deus.
A palavra inefável significa “incapaz de ser
expresso”; por meio de suas ações imanentes,
seja no mundo, no tempo ou na história, fica
claro que Deus é diferente daquilo que a linguagem humana é capaz de abarcar, ou seja, a inefabilidade, enquanto diz respeito às “características transcendentes de Deus que não podem ser
adequadamente expressas no linguajar humano”,2 revela que Ele é completamente diferente
da ordem natural e, portanto, a transcende; portanto, Ele é um ‘mistério inefável’3.
Portanto, Deus é conhecido como aquele não
pode ser conhecido em sua completude. Não há
como expressarmos Deus de maneira completa,
perfeita e abrangente. Somos capazes de fazer
apreensões sobre Ele, mas não podemos compreendê-lo (ICor. 13:9-12).
iii. O testemunho bíblico
sobre a Inefabilidade de Deus.
Quando Deus disse seu nome a Moisés, afirmou: “EU SOU O QUE SOU” (Êx. 3:14); mesmo
sendo esta uma revelação, também é inefável e
incompreensível. Deus “habita na luz inacessível; a quem nenhum dos homens viu ou pode
ver” (ITim. 6:16). O mistério da inefabilidade de
Deus é testemunhado quando foi feita a proibição de esculpir imagens dEle (Êx. 20:4, At.
17:29). Ainda assim, as maravilhas da Sua criação manifestam tal indescritível e inefável grandeza de Deus (Jó 38, Rom. 1:18-20). Quando
falamos sobre Deus que apesar de falarmos tanto, jamais chegaremos ao fim delas.
O salmista declara sobre o mistério do co2

Ibid. p. 761
ENCYCLOPEDIA. Ineffability of God. Disponível em <https://
www.encyclopedia.com/religion/encyclopedias-almanacs-trans
cripts-and-maps/ineffability-god>.
3

nhecimento de Deus: “Tal conhecimento é para
mim maravilhosíssimo; tão alto que não o posso
atingir” (Sal. 139:6). “É insondável o seu entendimento” (Is. 40:28). Diante de tão grandioso
mistério sobre Deus, a única resposta apropriada é o louvor: “Ó profundidade das riquezas,
tanto da sabedoria, como do conhecimento de
Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e
quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque,
quem compreendeu a mente do Senhor? Ou
quem foi seu conselheiro?” (Rom. 11:33–34).
iv. Conclusão.
A inefabilidade de Deus diz respeito à incapacidade do homem de compreendê-lo não apenas pela razão, mas também pela revelação.
Quanto mais Deus se revela (e, portanto, quanto
mais o conhecemos), mais inefável ele se torna.
Deus é um mistério inefável, ainda que esse mistério seja feito conhecido, embora não compreendido através das ações de Deus, especialmente através da encarnação do Filho (Jo. 1:18;
Mat. 11:27). Enquanto o mistério de Deus permanece, a humanidade vem a conhecer o mistério de Deus pela fé, através da luz do Espírito
Santo (Jo. 14:26; ICor. 1:11-16).
QUESTIONÁRIO
i. O que significa a Inefabilidade de Deus?
Explique. ......................................
...........................................................
...........................................................
ii. Cite cinco versículos bíblicos que provam a
Inefabilidade de Deus. ..............................
......................................................
...........................................................
iii. Como devemos reagir corretamente à Beleza de Deus? Explique. ............................
...........................................................

...........................................................
iv. Como Deus reflete sua Beleza e como devemos reagir à Beleza refletida? Explique.
...........................................................
...........................................................
...........................................................
v. Que consolação um crente pode encontrar
n a I n e f a bi l i da d e d e D e u s ? E x pl i q u e .
...........................................................
...........................................................
...........................................................

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!
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)
41 – CANTAI AO SENHOR
Cantai ao Senhor, um cântico novo;
Cantai ao Senhor, todas as terras,
Cantai ao senhor bendizei o seu nome,
Proclamai a sua Salvação.
Anunciai entre as nações, a sua glória,
E entre todos os povos, as suas maravilhas;
Porque grande é o Senhor,
E mui digno de ser louvado,
Mais temível do que falsos deuses.
Glória e majestade
Estão diante d’Ele força e formosura,
No seu Santuário!

