
Hinos para a Semana 
 

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 lou-
vado,  
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 mate-
riais e trabalhadores. 

 Pastores: sabedoria para liderar e ensinar a igreja com 
fidelidade às Escrituras. 
 CACP – Centro Apologético Cristão de Pesquisas: fide-
lidade 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: continuação do tratamento de saúde e 
retorno para Porto Velho. 
 Autoridades do governo civil: sabedoria para lidarem 
com o que pertence ao povo. 
 SBTB – Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil: sabe-
doria e zelo para se manter publicando apenas as bíblias 
100% fieis aos Textos originais Massorético e Receptus. 

 

 

mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, 

 

 

 

UMA

 

AGENDA SEMANAL 
 

 Quinta (27/12), Culto de Doutrina, 19h30. 
 Domingo (30/12), Encerramento da EBD, 8h30. 
 Domingo (30/12), 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 

 

 

ÂPois na cidade de Davi, vos nasceu hoje o 

Salvador, que é Cristo, o Senhor”  

(Lucas 2.11) 
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Os Atributos de Deus 

Estudo XXIII 
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7 – Maravilhas Divinas | 15 – Exulta-

 

Pr. Ícaro Alencar de Oliveira 
 

XX – A UNIDADE DE DEUS. 
 

i. Introdução. 
ssencial para nosso estudo sobre Deus 
é a unidade da Natureza divina. A ver-

da unidade Divina tem um lugar especi-
al da Shema, que é a 
confissão de fé judaica 
de Deut. 6.4, onde le-
mos: “Ouve, Israel, o 
SENHOR nosso Deus é o 
único SENHOR”.  

Jesus Cristo em seu 
ministério terreno re-
petiu o Shema, quando 

escribas judeus perguntaram-lhe qual era 
o maior mandamento: “E Jesus respondeu-
lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: 

Israel, o Senhor nosso Deus é o único 
Senhor” (Mc. 12.29). 

 

. Definição da Unidade de Deus. 
Quando falamos acerca da unidade de 

Deus, queremos com isso afirmar que “Deus 



é um, e só um”.1 Ainda segundo Norman 
Geisler, “Deus é um Ser, em comparação aos 
muitos seres. Há um e só um Deus (monote-
ísmo) ao invés de muitos deuses (politeís-
mo)”.2 A unidade, quando aplicada à Pessoa 
de Deus “significa literalmente um “estado” 
ou “qualidade de um”.”3 É essencial que ob-
servemos algumas distinções entre certas 
palavras, para evitarmos confusões e fugir-
mos de uma heresia antitrinitária. Por “uni-
dade” queremos afirmar que não há dois ou 
mais deuses. Por “simplicidade” queremos 
afirmar que não há duas ou mais partes no 
tecido do Ser de Deus, antes, ele é unidade 
absoluta4. Por “Trindade” queremos afirmar 
que há três pessoas no único Deus. 

 

iii. Principais heresias relacionadas  
à Unidade e à Trindade de Deus. 

a. Negar a unidade da Natureza divina 
leva ao Politeísmo. Os Mórmons caíram na 
heresia de negar a unidade absoluta e afir-
mar um Triteísmo (Três Deuses separados na 
divindade, ao invés de três Pessoas distintas 
na única uma só divindade); depois tal erro 
os levou ao Politeísmo: afirmam que assim 
como nós somos, Deus um dia foi (homem de 
carne e ossos), e como Deus é, um dia nós 
seremos, e criaremos outros planetas e gera-
remos filhos-deuses com nossas esposas es-
pirituais.  

                                                           
1 GEISLER, Norman. Teologia Sistemática. Rio de Janeiro: CPAD, 
2010. Vol. I. p.783-790. 
2 Ibid. p. 783. 
3 Ibid. p. 783. 
4 Para maiores informações sobre a simplicidade do Ser de Deus, 
veja “OLIVEIRA, Ícaro Alencar de. II – A Simplicidade de Deus: O 
Estandarte, Boletim Informativo da Primeira Igreja Batista da 
Promessa, de 12 a 18 de março de 2018. Ano 1. Edição 13. Nº 13”.  

b. Negar a pluralidade de Pessoas den-
tro do único Deus leva ao Arianismo ou ao 
Modalismo. Negarmos a pluralidade de Pes-
soas em Deus pode levar a duas heresias, 
chamadas de Arianismo e Modalismo (ou sa-
belianismo).  

b. a. Arianismo: Ário (250-336) foi um 
presbítero em Alexandria; sua heresia levou 
seu nome (arianismo); ele negou que Jesus 
Cristo era Divino e o pôs em posição inferior 
a Deus. Este é o mesmo erro das “Testemu-
nhas” de Jeová, os quais negam a Santa Trin-
dade; segundo eles, Jesus Cristo era apenas 
homem, e o Espírito Santo é uma ‘força ativa’ 
de Deus.  

b. b. Modalismo: Sabélio (?-220) foi um 
teólogo nascido entre a Líbia e o Egito, e ele 
passou a ensinar que Deus é uma só Pessoa 
que se manifesta de modos ou papéis diferen-
tes, em tempos diferentes, segundo a econo-
mia divina. Esta posição diverge do ensino 
bíblico, pois afirma uma “Trindade Econômi-
ca” ao invés de “Trindade Ontológica”. Este é 
o mesmo erro seguido pelos Pentecostais  
Unicistas, os quais negam a Trindade e afir-
mam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não 
são três pessoas, mas três modos de manifes-
tação a única pessoa de Deus. Eles confun-
dem a Natureza Divina (que é uma só) das 
Pessoas Divinas (que são três). 

 

iii. Testemunho bíblico da Unidade. 
A unidade absoluta de Deus fica clara pe-

las Escrituras. Lemos quem criou todas as 
coisas: “No princípio criou Deus os céus e a 
terra” (Gên. 1.1); ao dar os 10 mandamentos 
para o povo judeu, Deus disse: “Não terás 
outros deuses diante de mim” (Êx. 20.3); no 

shemá lemos acerca da unidade de Deus: 
“Ouve, Israel, o SENHOR nosso Deus é o único 
SENHOR.” (Deut. 6.4).  

Ainda há muitos outros textos bíblicos que 
afirmam a unidade Divina; dentre eles, des-
tacamos os seguintes: Is. 44.6; 45.18; Mc. 
12.29; ICor. 8.4; Ef. 4.6; ITim. 2.5. 

iv. Conclusão. 
Em sua oração sacerdotal, Jesus Cristo as-

sim afirmou: “E a vida eterna é esta: que te 
conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, 
e a Jesus Cristo, a quem enviaste” (Jo. 17.3); 
que sejamos fieis em obedecer a Sua palavra, 
pois há um só Deus verdadeiro, e nenhum 
outro. 

 

QUESTIONÁRIO 
 

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

ii. Cite cinco versículos bíblicos que provam 
a Unidade de Deus. ...................................... 
...................................................... 
........................................................... 
 

iii. Explique em que consiste a heresia do 
Triteísmo. .................................................... 
........................................................... 
 

iv. Explique em que consiste a heresia do 
Arianismo. ................................................... 
.....................................................................
..................................................................... 
 

v. Explique em que consiste a heresia do 
Modalismo. .................................................. 
.....................................................................
..................................................................... 
 


