
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 rei-
nar! 
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! 

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. 
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 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. 

 

AGENDA SEMANAL 
 

 Terça (08/01), Culto de Oração, 19h30. 
 Quinta (10/12), Culto de Doutrina, 19h30. 
 Domingo (13/12), EBD, 8h30. 
 Domingo (13/12), 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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“Deste um estandarte aos que te temem, para o  

arvorarem no alto, por causa da verdade” (Sal. 60:4) 
 

Os Atributos de Deus 

Estudo XXIV 
 

Hinos do CANTOR CRISTÃO: 6 – Glória ao Senhor | 
Maravilhas Divinas | 15 – Exultação. 

 

Pr. Ícaro Alencar de Oliveira 
 

XXI – A TRINDADE DE DEUS. 
 

i. Introdução e Definição da Doutrina. 
uando dizemos que Deus é uma Unidade, 
não queremos de forma alguma negar que 

a pluralidade de Pessoas único Deus; se-
gundo as Escrituras, Deus é uma trindade, isto é, 
há Três Pessoas no único Deus. É importante fri-

 embora a palavra Trindade não se encon-
tre na Bíblia, a doutrina que ela afirma, está cla-
ramente esposada nela. Deus é uma triunidade: 

uma pluralidade de pes-
soas dentro da uma só 
Divindade. Deus tem uma 
pluralidade de Pessoas, 
porém uma unidade de 
essência. Norman Geisler 
afirma que “Deus é três 
pessoas em uma nature-
za”.1 Isso significa que 
“Cada membro da Trin-

dade possui em Si o mesmo ser de Deus em sua 
totalidade, além de todos os atributos divinos.”2 

                                                           

GEISLER, Norman. Teologia Sistemática. CPAD: Rio de Janeiro,  
2010. Vol. i. p. 790. 

WILLMINGTON, Harold L. Guia de Willmington para a Bíblia.  
Rio de Janeiro: Central Gospel, 2015. p. 16-19. 



Vejamos a seguir as evidências bíblicas da Divin-
dade das Pessoas do Pai, e do Filho, e do Espírito 
Santo. 

 

ii. A Pessoa do Pai é Deus. 
As Escrituras demonstram claramente que o 

Pai é Deus (Jo. 20.17; ICor. 8.6; IPed. 1.2) e ele é 
distinto do Filho e do Espírito Santo (Mat. 17.5; 
Jo. 16.28; 17.1).  

 

iii. A Pessoa do Filho é Deus. 
As Escrituras demonstram claramente que o 

Filho é Deus (Jo. 1.18; 3.35; 10.30; 17.5; 20.28; 
Rom. 9.5; Col. 2.9; IJo. 5.20) e ele é distinto do 
Pai e do Espírito Santo (15.10; 16.13,14). 

 

iv. A Pessoa do Espírito Santo é Deus. 
As Escrituras demonstram claramente que o 

Espírito Santo é Deus (At. 5.3,4; ICor. 2.11; IICor. 
3.17) e ele é distinto do Pai e do Filho (Jo. 16.7-
15). 

 

vi. Conclusão. 
Na bíblia, o termo plural Elohim demonstra a 

pluralidade de Pessoas em Deus (Gên. 1.26; 3.22; 
11.7). No livro do profeta Isaías também se acha 
diálogos trinitarianos (Is. 6.8; 48.16; 63.9,10); 
nos Salmos lemos diálogos entre o Pai e o Filho 
(Sal. 2.2,3,7; 110.1). No NT, encontramos referên-
cias à Santa Trindade (Mat. 3.16,17; 4.1; 28.19,20; 
IICor. 13.14.  

No nascimento, morte e ressurreição de Jesus 
Cristo, todas as Três Pessoas tiveram participa-
ção. 1) Nascimento: Pai (Gál. 4.4); Filho (Heb. 
10.4-7; Espírito Santo (Luc. 1.30-35). 2) Morte: 
Pai (Is. 53.10); Filho (Jo. 10.18); Espírito Santo 
(Heb. 9.14). 3) Ressurreição: Pai (Gál. 1.1); Filho 
(Jo. 10.17); Espírito Santo (Rom. 8.11). 

Na obra de salvação, todas as Três Pessoas 
participam. 1) Pai: Predestinou (Rom. 8.29; 11.2; 
Ef. 1.5,11); Elegeu (Rom. 8.33; Ef. 1.4); Chamou 
(Rom. 28-30); Justificou (Rom. 8.30); Enviou o 
Filho (IICor. 5.19; 9.15). 2 Filho: Mostra o Pai (Jo. 

12.45; 14.8,9); busca perdidos (Luc. 19.10); sacri-
fica-se (Jo. 10.11); satisfaz a santidade e a justiça 
de Deus (Rom. 3.25-26). 3 Espírito Santo: Con-
vence pecadores (Jo. 16.7-11); Batiza os salvos no 
corpo de Cristo (ICor. 12.13). 

Segundo Norman Geisler e Ron Rhodes: “As 
escrituras são abundantemente claras e mostram 
que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas 
distintas. [...] Jesus não é o Pai, pois o Pai enviou 
o Filho (Jo. 3.16, 17). O Pai e o Filho se amam (Jo. 
3.35). O Pai conhece o Filho, e  o Filho conhece o 
Pai (Mat. 11.27). Jesus é o nosso advogado junto 
ao Pai (IJo. 2.1). Além do mais, está claro que Je-
sus não é o Espírito Santo, pois foi dito que o Es-
pírito Santo é um outro Consolador (Jo. 14.16). 
Jesus enviou o Espírito Santo (Jo. 15.26). O Espí-
rito Santo procura glorificar a Jesus (Jo. 16.13, 
14). O Espírito Santo desceu sobre Jesus (Luc. 
3.22). Nem o Pai é o Espírito Santo, pois o Pai 
enviou o Espírito Santo (Jo. 14.16). E o Espírito 
Santo intercede por nós junto ao Pai (Rom. 
8.26,27). É impossível argumentar que Jesus seja 
o Pai e o Espírito Santo.”  

Geisler e Rhodes afirmam ainda que “Quando 
Jesus disse: “Quem me vê a mim vê o Pai”  (Jo. 
14.9), Ele não estava dizendo que Ele era o Pai. 
Antes, Jesus é a perfeita revelação do Pai (Jo. 
1.18). E a razão pela qual Jesus é a perfeita reve-
lação do Pai é que Jesus e o Pai, com o Espírito 
Santo, são um único ser, indivisível e divino (Jo. 
10.30). Isso está de acordo com a própria defini-
ção de Trindade: existe um único Deus, mas na 
unidade de Deus existem três pessoas co-iguais e 
co-eternas, que são idênticas em substância mas 
distintas em subsistência. Jesus, a segunda pessoa 
da Trindade, é a perfeita revelação do Pai, que é a 
primeira pessoa da Trindade”.3 

 

                                                           
3 GEISLER, Norman; RHODES, Ron. Resposta às seitas. Rio de 
Janeiro: CPAD, 2010. p. 212,214. 

QUESTIONÁRIO 
 

i. O que significa o atributo da Trindade de 
Deus? Explique. ............................................ 
......................................................................... 
ii. Quais as evidências Bíblicas de que o Pai é 
Deus? ............................................................... 
................................................................. 
iii. Quais as evidências Bíblicas de que o Filho 
é Deus? ............................................................  
.........................................................................  
iv. Quais as evidências Bíblicas de que o Espí-
rito Santo é Deus? ............................................ 
......................................................................... 
v. Cite alguns exemplos bíblicos da distinção 
entre as Pessoas de Deus............................... 
......................................................................... 

Hinos para a Semana 
 

7- QUÃO FORMOSO ÉS 
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! 
 

7- QUÃO FORMOSO ÉS 
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) 

 


