
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) 

 

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. 

 

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 mate-
riais e trabalhadores. 



fidelidade às Escrituras.



fidelidade na defesa da fé cristã.



das 



mésticos.





com o que pertence ao povo.



bedoria
100% fieis aos 

 

vida, 

 

 
 

UMA

 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 do-

mésticos. 

 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: sa-

bedoria e zelo para se manter publicando apenas as bíblias 
100% fieis aos Textos originais Massorético e Receptus. 

 

AGENDA SEMANAL 
 

 Terça (11/12), Culto de Oração, 19h30. 
 Quinta (13/12), Culto de Doutrina, 19h30. 
 Domingo (16/12), EBD, 8h30. 
 Domingo (16/12), 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 

 
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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Os Atributos de Deus 

Estudo XXI 
 

Hinos do CANTOR CRISTÃO: 7 – Maravilhas 

; 9 – Santo | 15 – Exultação. 
 

Pr. Ícaro Alencar de Oliveira 
 

XVIII – A VIDA DE DEUS. 
 

i. Introdução. 
ssim como ocorre com os atributos que 

estudamos anteriormente (a majestade, a 
beleza e a inefabilidade de Deus), os pró-

ximos dois atributos que estudaremos também 

estão relacionados um com o outro: a vida e a 
imortalidade de Deus; hoje 

estudaremos o Atributo da 
vida de Deus.  

Sabemos que vida apenas 
pode prover de vida; isso 

significa que, se nós possu-
ímos vida é porque a rece-
bemos de nossos pais, que 

por sua vez receberam de 
nossos avôs, assim até  

Adão que a recebeu de Deus e, segundo Nor-
man Geisler em sua Teologia Sistemática, “[...] 

Deus é intrinsecamente vida”.1 
 

ii. Definição da Vida de Deus. 
Na Bíblia Sagrada existem duas palavras,  

                                                           

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

CPAD, 2010. p. 769. 



uma no Velho Testamento hebraico e outra no 

Novo Testamento grego, que são traduzidos 

como ‘vida’. No VT, a palavra חי (heb. chay) 

significa “estar vivo”, ser “ativo”, “movendo”, 

“fluindo”. No NT, a palavra ζωή (gr. zoe) signi-

fica “vida”, “vivo”, “vivendo”. Pelo fato de 
Deus estar vivo, Ele é a fonte de todas as outras 

vidas, e é quem a concede; Deus é vida, enquan-

to que suas criaturas têm vida. 
 

iii. O testemunho bíblico  
sobre a Vida de Deus. 

As Escrituras Sagradas ensinam que Deus é a 

fonte da vida de todos os seres vivos. Vários 
textos bíblicos falam sobre o “Deus vivo”: “Di-
ze-lhes: vivo eu, diz o SENHOR, que, como falas-

tes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros” 
(Núm. 14.28); Davi, diante das afrontas de Go-

lias, assim afirmou: “Então falou Davi aos ho-
mens que estavam com ele, dizendo: Que farão 

àquele homem, que ferir a este filisteu, e tirar a 
afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incir-

cunciso filisteu, para afrontar os exércitos do 
Deus vivo?” (1Sam. 17.26) e diante do rei Saul, 
reafirmou: “Assim feria o teu servo o leão, co-

mo o urso; assim será este incircunciso filisteu 
como um deles; porquanto afrontou os exércitos 

do Deus vivo” (17.36); “A minha alma tem sede 
de Deus, do Deus vivo; quando entrarei e me 

apresentarei ante a face de Deus?” (Sal. 42.2); 
“A minha alma está desejosa, e desfalece pelos 
átrios do SENHOR; o meu coração e a minha 

carne clamam pelo Deus vivo” (Sal. 84.2). 
Quando o apóstolo Pedro recebeu a revela-

ção acerca da identidade de Jesus Cristo, con-
fessou, dizendo: “E Simão Pedro, respondendo, 

disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo” 
(Mat. 16.16); Jesus também retificou: “Assim 
como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo pelo 

Pai, assim, quem de mim se alimenta, também 

viverá por mim” (Jo. 6.57). 
 

iv. A Vida de Deus e a ressurreição. 
Uma evidência de que Deus possui vida e 

que ele é a fonte absoluta da vida, consiste no 
fato de que apenas ele pode ressuscitar os mor-

tos: “Porque eu sei que o meu Redentor vive, e 

que por fim se levantará sobre a terra. E depois 

de consumida a minha pele, contudo ainda em 
minha carne verei a Deus, vê-lo-ei, por mim 
mesmo, e os meus olhos, e não outros o con-

templarão; e por isso as minhas entranhas se con-

somem no meu interior” (Jó. 19.25-27); Jesus 

Cristo também prometeu: “Disse-lhe Jesus: Eu 
sou a ressurreição e a vida; quem crê em mim, 

ainda que esteja morto, viverá; e todo aquele 
que vive, e crê em mim, nunca irá morrer. Crês 
tu isto?” (Jo. 11.25,26). 

 

v. Conclusão. 
Deus tem vida, ou seja, Ele é vida; apenas vi-

da pode gerar vida, uma vez que ninguém pode 
compartilhar aquilo que não possui. Uma vez 
que toda a criatura recebe a vida como uma dá-

diva, não temos como retroagir infinitamente e 
nos depararmos com tudo recebendo vida sem 

que nada a esteja concedendo. Geisler, assim 
afirmou: “[...] no final das contas tem de haver 

algo que é vida em si mesmo e de si mesmo e 
que não a tenha recebido de ninguém. Esta vida 
é Deus”.2 

 

QUESTIONÁRIO 
i. O que significa o atributo da Vida de Deus? 
Explique. .............................................. 
........................................................... 
........................................................... 

                                                           
2 Ibid. p. 772. 

ii. Cite cinco versículos bíblicos que provam a 
Vida de Deus. ........................................ 
...................................................... 
........................................................... 
iii. Quem é a fonte de toda Vida? Explique. ... 
.......................................................... 
........................................................... 
iv. Qual a relação entre o atributo da vida de 
Deus e a ressurreição? Explique. ................. 
...........................................................
.......................................................... 
v. Que consolação um crente pode encontrar 
no atributo da Vida de Deus? 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! 

 

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! 


