Hinos para a Semana
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!
29 – TU ÉS SOBERANO
Tu és Soberano sobre a terra,
Sobre os céus tu és Senhor absoluto.
Tudo que existe acontece,
Tu sabes muito bem; Tu és Tremendo! (2x)
E apesar dessa glória que tens,
Tu te importas comigo também;
E esse amor tão grande,
Eleva-me, amarra-me a Ti,
Tu és Tremendo.

 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.
 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.

AGENDA SEMANAL





Terça (18/12), Culto de Oração, 19h30.
Quinta (20/12), Culto de Doutrina, 19h30.
Domingo (23/12), EBD, 8h30.
Domingo (23/12), 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

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!

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.

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
Estudo XXII
Hinos do CANTOR CRISTÃO: 6 – Glória ao Senhor | 7 – Maravilhas Divinas | 15 – Exultação.
Pr. Ícaro Alencar de Oliveira
XIX – A IMORTALIDADE DE DEUS.
i. Introdução.
m nosso estudo anterior, aprendemos
que Deus é vida absoluta; uma vez
que Deus é a vida e é capaz de transmiti-la
la às suas criaturas, segue-se
segue que Deus não
é apenas vida; a vida de Deus é imortal; ele pospo
sui a imortalidade
totalmente intrínseca
a Ele.
Segundo o que lel
mos nas Escrituras,
“Ora, ao Rei dos sécuséc
los, imortal, invisível,
ao Deus único, sábio,
seja honra e glória pap
ra todo o sempre.
Amém” (ITim. 1:17); uma vez que Deus é imortal, igualmente podemos dizer que Ele é incorinco
ruptível: “E
“ mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem
h
corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de
répteis” (Rom. 1:23). O Atributo da imortalidade de Deus é comunicável, ou seja, é um atributo que Deus comunica, ou compartilha, com as
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suas criaturas; neste caso, apenas os homens e
os anjos existirão para sempre, quer na danação
eterna do lago de fogo, quer no descanso eterno,
na Nova Jerusalém. Esta imortalidade, enquanto sinônimo de existência eterna é diferente do
uso bíblico de ‘imortalidade’, que se aplica apenas aos salvos.
ii. Definição da Imortalidade de Deus.
A palavra grega ἀθανασία (gr. athanasia) significa “sem morte”, “imperecível” e “incorruptível”; esta palavra ocorre em ITim. 6:16; ocorre
também várias vezes em ICor. 15:5-54.
Outra palavra igualmente importante é
αφθανασία (gr. aphtanasia), e significa “mais que
imortalidade, sugere a qualidade de vida desfrutada, como está claro em 2Co 5.4; para o crente,
o que é mortal será tragado pela vida”1; esta
palavra ocorre em Romanos 2:7, que diz: “A
vida eterna aos que, com perseverança em fazer
bem, procuram glória, honra e incorrupção”;
ocorre também em IITim. 1:10, que diz: “E que
é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte, e trouxe
à luz a vida e a incorrupção pelo evangelho”.
Quando aplicado a Deus, a “imortalidade
[...] significa que Ele possui vida intrinsecamente e eternamente. Deus é vida; todos os outros
seres somente têm vida. Como a própria vida,
Ele é a Fonte de todas as outras vidas”.2
iii. Testemunho bíblico da Imortalidade.
Nas Escrituras Sagradas, a palavra imortal é
usada para Deus, e por extensão, aos seres humanos, já que recebemos a imortalidade como
um dom de Deus. Enquanto aplicada a Deus, a
1
GEISLER, Norman. Teologia Sistemática. Rio de Janeiro: CPAD, 2011.
p. 775-780.
2
Ibid. p. 775. Grifo do autor.

imortalidade é intrínseca à Pessoa d‘Ele. Escrevendo sua epístola a seu filho na fé, Timóteo,
então pastor da igreja em Éfeso, Paulo disse:
“Aquele que tem, ele só, a imortalidade, e hab
habita em luz in
inacessível; a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e
poder sempiterno. Amém” (ITim
(ITim. 6:16).
A vida eterna que recebemos de Deus é chamada de ‘imortalidade’ e ‘incorrupção’ nas E
Escrituras (Rom. 2:7; ICor. 9:25; 15:50-56; IITim.
1:10; IPed. 1:4,23); as Escrituras testificam esta
verdade, quando afirmam: “Porque Deus amou
o mundo de tal maneira que deu o seu Filho
unigênito, para que todo aquele que nele crê não
pereça, mas tenha a vida eterna
eterna. 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
permanece” (Jo. 3:16,36); “Na verdade, na verdade vos digo que quem ouve as m
minhas palavras, e crê naquele que me enviou, tem
a vida eterna, e não entrará em condenação,
mas passou da morte para a vida” (Jo. 5:24).
iv. Conclusão.
Sabemos que todas as criaturas somente vieram à existência por Deus (Gên. 1:1,21; Jo. 1:3;
ICor. 8:6); Deus não somente deu existência às
suas criaturas pois cada uma delas apenas p
podem continuar existindo por que Deus as ma
mantém assim (ICor. 8:6; Col. 1:17; Heb. 1:3; Ap.
4:11); portanto, segundo G
Geisler, “[...] as criaturas sempre terão vida continuada só como um
presente de Deus (2Tm 1.10; Rm 2.7; 1Co
15.53,54)
15.53,54)”.3 As Escrituras deixam bem claro que
a existência eterna dos incrédulos não é chamada de “imortalidade”
“imortalidade”; isso ocorre porque eles
existirã
existirão eternamente, mas não em eternidade
3

Ibid. p. 777.

ao lado de Deus,
Deus mas seus corpos ressuscitados
estarão sendo flagelados pela eternidade (Dan.
12:2; Mat. 25:46; Jo. 5:28, 29; Ap. 20:11-15).
20:11
Igualmente, apesar dos anjos também viveviv
rem para sempre (Luc. 20:36), o termo ‘imortalidade’, aplicado aos salvos, abrange o corpo
ressuscitado, e os anjos não possuem corpo
(Mat. 22:30; Luc. 24:39).
QUESTIONÁRIO
i. O que significa o atributo da Imortalidade
de Deus? Explique.
Explique ..................................
...........................................................
...........................................................
......................................................
ii. Cite cinco versículos bíblicos que provam a
Imortalidade de Deus. ..............................
............
...................................................
...........................................................
...........................
iii. Em qual sentido a imortalidade é um prepr
sente de Deus para as suas criaturas?
criaturas Explique.
................
...................................................
....................................
..........................................................
iv. Qual consolação o cristão encontra no atributo da imortalidade de Deus? Explique.
...........................................................
..........................................................
..........................................................
v. Qual a diferença entre a ‘imortalidade’ ene
quanto aplicada aos salvos e a eterna existênexistê
cia aplicada aos não-salvos
não
e aos anjos? Explique. .....................................................
............................................
......................................
........................................................
...........................................................
......................................
Você sabia? Os Batistas da Promessa em breve terão
seu próprio hinário! O hinário que usamos é o CANTOR CRISTÃO, lançado em
1891 pela CBB; já o Saltério Batista
em breve estará disponível. Hoje se
encontra em fase de preparo para sua
futura publicação.

