87 – REINA O SENHOR
Reina o Senhor, tremam os povos. (2x)
Ele está entronizado acima dos querubins.
Reina o Senhor, tremam os povos. (2x)
Ele está entronizado acima dos querubins.
O Senhor é grande em Sião. (3x)
E sobremodo elevado, acima de todos povos.
Reina o Senhor tremam os povos (... etc.)
Exaltai ao nosso Deus.(3x)
E prostrai-vos aos pés, pois só Ele é Santo.
124 – LOUVEMOS AO SENHOR
Louvemos ao Senhor. (2x)
Adoramos no seu santo monte,
Nosso amado Pai, Teu nome é Santo.
Louvemos ao Senhor pois Teu nome é Santo,
Pois Teu nome é Santo, é Santo! (2x)
Magnifiquemos ao Senhor,
Ao Rei que é digno de louvor,
Excelso, Supremo, e mui digno de louvor. (2x)
Hosana. (2x) Hosana ao nosso Rei. (2x)
Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor,
Em nosso novo coração!
Pois morreu a nossa morte,
Pra vivermos sua vida,
Nos trouxe grande salvação.

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.
 Irmã Clarisse: tratamento de saúde em 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.

O ESTANDARTE

AGENDA SEMANAL






Terça (15/01), Culto de Oração, 19h30.
Quinta (17/01), Culto de Doutrina, 19h30.
Sexta (18/01), Culto de Evangelismo (Núcleo), 19h30.
Domingo (20/01), EBD, 8h30.
Domingo (20/01), 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)
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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 XXV
Hinos do CANTOR CRISTÃO: 9. Santo | 15. Exultação | 135. Louvor.
Louvor
Pr. Ícaro Alencar de Oliveira

ESTE É O BOLETIM INFORMATIVO SEMANAL DA

XXII – A SANTIDADE DE DEUS.
i. Introdução.
odos os atributos de Deus, estudado até
aqui são chamados de “atributos metafísicos” ou “atributos não-comunicáveis”
não
de Deus;
eles recebem este nome porque “descrevem a
natureza efetiva de Deus”.1 A partir de agora,
estudaremos os atributos e características mom
rais, também chacha
mados
dos de “atributos comunicáveis”
comun
de Deus, isto é, os
atributos que Ele
comunica
munica em cerce
ta medida com as
suas criaturas.

g

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. Petronio
(68) 98402-8242 – Pr. Ícaro

“Se você está pregando o evangelho
da maneira correta, será um escândalo.
Se você tratar de diminuir o escândalo,
já não est
está mais pregando o Evangelho.”
– Paul Washer

ii. Definindo o Atributo da Santidade.
Santidade
É bastante desafiador fazermos alguma classificação do atributo da santidade de Deus, enquanenqua
to combina aspectos metafísicos e morais; entreentr
tanto, o consideraremos preferivelmente como
um atributo moral. Quando afirmamos que Deus é
Santo, queremos dizer que Ele está completamencompletame
1

GEISLER, Norman. Teologia Sistemática. Rio de Janeiro: CPAD,
2010. Vol. i. p. 821-829.
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te separado de toda a criação e do mal. A Santidade divina está relacionada ao seu zelo (Js.
24.19), à sua exaltação (Sal. 99.9; Is. 5.19); também está relacionada com a sua justiça (Luc. 1.75)
e onipotência (Ap. 4.8).
O aspecto mais importante da santidade de
Deus está relacionado à separação dele em relação às criaturas; esta separação também é moral,
ou seja, a singularidade moral de Deus em relação às criaturas também fica muito evidente (Êx.
15.11; Sal. 78.41; 2Co. 7.1). Segundo as Escrituras,
diante de tal verdade, as suas criaturas devem
reagir com uma adoração constante ao Criador
(1Cr. 16.29; Ap. 4.8). É a santidade de Deus que o
distingue das suas criaturas.
iii. Testemunho bíblico sobre a Santidade.
Quando chamou os hebreus que estavam no
Egito, Deus os chamou para serem separados dos
demais povos pagãos (Lev. 11.44,45; 19.2; 20.7;
21.8). A santidade de Deus o torna distinto das
suas criaturas (1Sam. 2.2; 6.20), e uma vez que as
coisas são assim, as criaturas de Deus devem estar humilhados diante da Sua santidade e separados em um lugar de adoração a Ele (Sal. 99.5,9).
Ainda segundo as Escrituras, Deus é exaltado
em sua santidade (Is. 5.16; 29.23), uma vez que a
santidade de Deus o separa de suas criaturas, e
exalta a Ele mesmo em relação aos demais seres
existentes. Até mesmo o Espírito de Deus é Santo
(At. 10.38; Rom. 15.16; 1Co. 16.19; Ef. 4.30; ITes.
4.8). Encontramos nas Escrituras que o próprio
nome de Deus é Santo (Lev. 22.2; Sal. 106.47).
Deus jura pela santidade de seu nome (Sal.
89.35); isso ocorre porque não nenhum outro
nome santo como de Deus, e como não há outro
santo como Deus, quando jurou a Abraão acerca
das promessas, o fez por si mesmo (Heb. 6.13).
Até mesmo quanto à sua Pessoa, o seu braço é
santo (Sal. 98.1; Is. 52.10); o nosso Deus está assentado sobre um trono santo (Sal. 47.8), e Ele

habita em um lugar santo (Is. 57.15). A cidade em
que Ele habita é uma cidade santa (2Cr. 30.27;
Sal. 46.4; 68.5); esta sua cidade santa está situada sobre um monte santo (Sal. 15.1; 48.1; Ez.
28.14; Dan. 9.20), e no futuro, Deus criará uma
nova e santa cidade, na qual habitaremos para
sempre (Ap. 21.2,10). Portanto, Ele espera que
vivamos hoje uma vida santa (Rom. 12.1; ITes.
4.7); porque ele elegeu uma igreja santa para Si
(1Co. 1.2).
iv. Conclusão.
Meditar sobre a santidade de Deus deveria nos
fazer estar constrangidos diante do Criador. A
expressão “Santo, Santo, Santo”, chamada de triságio, ocorre duas vezes nas Escrituras (Is. 6.3;
Ap. 4.8) e esta é uma clara menção à Santidade
da Santíssima trindade, que são o único Deus
Santo. A Santidade é a essência da transcendência
de Deus, e é isto que nos faz admirarmos e estarmos em assombro diante de Sua majestade.
Aproximar-se deste Deus santo certamente nos
tirará de nossa zona de conforto, pois a Sua santidade lançará luz sobre nossa devassidão e pecados (Is. 6.5); Isaías constrangeu-se quando recebeu a revelação da glória e santidade de Deus; até
mesmo os anjos, que são um pouco maiores do
que nós (Sal. 8.5; Heb. 2.7,9), cobriam-se diante
da Sua santidade (Is. 6.2); ao revelar-se a Moisés,
o próprio Deus ordenou-lhe não aproximar-se da
sua presença terrivelmente santa (Êx. 3.4-6).
Vemos o Deus trino revelado, como Deus de
Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó; também
vemos o Deus trino como aquele a quem pertence
o templo (Jer. 4.4). Que sejamos santos, nos constrangendo, igual ao profeta Isaías, diante da
grandiosa Santidade de Deus.

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

.........................................................................
.................................................................
ii. Por que a separação é o aspecto principal da
Santidade de Deus? Explique....................
....................................................................
.................................................................
iii. Como devemos reagir diante da Santidade
de Deus? Explique.....................................
.....................................................................
.....................................................................
iv.Qual o significado do triságio? Explique....
.....................................................................
.....................................................................
v. O que a revelação de Deus para Isaías ensina
acerca da santidade de Deus? Explique.............
.........................................................................
.........................................................................

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)
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!

