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.
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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.

“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)

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: esperando cirurgia pelo TFD.
 Autoridades do governo civil: sabedoria para lidarem
com o que pertence ao povo.









Terça (29/01), Culto de Oração [Sede], 19h30.
Quinta (31/01), Culto de Doutrina [Sede], 19h30.
Sexta (01/02), Culto de Evangelismo [Núcleo], 19h30.
Sábado (02/02) Clubinho Bíblico [Núcleo], 15h.
Sábado (02/02), Culto de Senhoras [Sede], 19h.
Domingo (03/02), EBD [Sede], 8h30.
Domingo (03/02), Celebração [Sede], 18h.

ESTE É O BOLETIM INFORMATIVO SEMANAL DA

“Deste um estandarte aos que te temem, para o
arvorarem no alto, por causa da verdade” (Sal. 60:4)

Os Atributos de Deus
(Estudo XXVII)
Pr. Ícaro Alencar de Oliveira

XXIV – O ZELO DE DEUS.
Texto-bíblico:
bíblico: “Porque não te inclinarás diante
de outro deus; pois o nome do SENHOR é Zeloso;
é um Deus Zeloso.” (Êx. 34.14)
Leitura bíblica em classe:
classe Mateus 21.1-13.
Hinos do CANTOR CRISTÃO: 6. Glória ao Senhor |
14. O Deus de Abraão | 17. O Amor de Deus.
i. Introdução.
ontinuando nossos estudos acerca dos atributos de Deus, aprenderemos hoje mais um
atributo moral de Deus.
O zelo (ou o ciúme) de Deus é um título ou um
nome do próprio ser Dele:
“Porque
Porque não te inclinarás
inclin
diante de outro deus; pois
o nome do SENHOR é Zeloso; é um Deus Zeloso.” (Êx.
34.14).
Este atributo moral está
relacionado com os outros
dois que estudamos anteriormente: a santidade e
a justiça de Deus;
Deus está também relacionado com
os outros atributos morais que nós ainda estudaremos.
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“Quem serve a Deus por dinheiro
é capaz de servir ao diabo
por um melhor salário!”
– Charles Spurgeon

ii. Definição Teológica da Justiça de Deus.
Deus
Quando usamos o termo ‘zelo’ ou ‘ciúme’ relacionado a Deus, queremos dizer “[...] [d]o ciúme
[...] usado acerca de Deus em termos do seu zelo

santo e da sua ira inflamada. Deus tem zelo santo
para proteger a sua supremacia, e Ele tem ira
inflamada da idolatria e outros pecados”;1 Deus é
zeloso no sentido em que alguém dá a outro algo
que apenas Ele é digno de receber, ou que pertence exclusivamente a Ele; em outras palavras,
Deus está contínua e sinceramente buscando proteger a Sua própria honra e o Seu caráter.
iii. Testemunho bíblico
sobre o Zelo de Deus.
Somos capazes de olhar à partir da Natureza,
do Sujeito e do Objeto para o Zelo de Deus. Vejamos a seguir:
A Natureza do zelo de Deus. O zelo enquanto
relacionado à sua natureza conota raiva (Deut.
9.20), fúria (Zac. 8.2) e ira (Is. 42.13).
O sujeito do zelo de Deus. Deus lança seu ciúme sobre imagens de escultura (Sal. 78.58), ídolos (1Cor. 10.19-22), outros deuses (Deut. 32.16) e
sobre o pecado (1Re. 14.22).
O objeto do zelo de Deus. O objeto do zelo de
Deus é em primeiro lugar a sua própria natureza
(Êx. 34.14), o seu nome (Ez. 39.25), o seu povo
(Zac. 8.2), a sua terra santa (Jl. 2.18) e a sua cidade (Zac. 8.14).
iv. O ciúme pecaminoso e o ciúme santo.
Determinado tipo de ciúme relacionado ao ser
humano é pecaminoso (Gál. 5.20) e o uso do termo ‘zelo’ ou ‘ciúme’ nada tem a ver com este tipo
de ciúme, quando o termo é usado em relação a
Deus (Deut. 4.24).
O ciúme humano pode ser no sentido de ter inveja por algo que não possui: ciúme entre irmão
(Gên. 37.11); ciúme pela esposa (Núm. 5.14); ciúme que leva à ira (Prov. 6.34) e é cruel como a
morte (Ct. 8.6); o ciúme movido por ambição
egoísta (Tg. 3.16).
1

GEISLER, Norman. Teologia Sistemática. Rio de Janeiro, CPAD:
2010. Vol. i. p.843-853.

Em todos estes sentidos os ciúmes são pecaminosos e desagradam a Deus, pois são movidos
por sentimentos perversos e egoístas, e vão de
encontro com o caráter e a natureza de Deus.
Existe um tipo de zelo nos homens salvos que
provém de Deus e está relacionado à santidade de
Deus operando em nós (Tg. 4.5). Vejamos alguns
exemplos.
Os crentes devem buscar os dons espirituais
com zelo (1Cor. 14.1,39); Paulo tinha ciúmes e
zelo pela igreja (2Cor. 11.2) e a igreja tinha zelo
pela liderança de Paulo (2Cor. 7.7,11); até para
ajudar financeiramente outros crentes deve ser
feito com zelo (2Cor. 9.2).
Cada crente deve ter zelo pela igreja da qual
faz parte (Col. 4.12.13); o zelo de Deus é evidência de que somos verdadeiros salvos (Tt. 2.14),
por isso nos submetemos voluntariamente à disciplina (Ap. 3.19).
v. Conclusão.
É essencial que o zelo de Deus esteja sobre
os nossos corações; Deus não nos chamou para
nos encurvarmos diante de nenhum outro Deus
senão Ele (Êx. 20.5; 34.14); Deus sempre agirá
de modo a proteger a sua honra, ainda que isto
signifique lançar sua ira sobre os desobedientes (Deut. 6.15).
Que sejamos como Fineias, porque por causa
do zelo que tinha por Deus, a sua ira se desviou
de sobre os hebreus (Núm. 25.10-13); Cristo
Jesus também tinha zelo pelas coisas relacionadas ao Pai (Jo. 2.17).
Que este zelo justo venha a nos convencer de
que estamos em falta de ciúmes e de zelo pelo
nome e pela honra de nosso Deus. Deveríamos
ter enorme cuidado e consolações por causa
deste zelo; deveríamos possuir o zelo de Deus,
quer uns pelos outros, quer por causa de Deus
(2Cor. 11.2).

QUESTIONÁRIO
i. O que significa o atributo do zelo de Deus?
Explique. .........................................................
.........................................................................
.................................................................
ii. Em qual sentido podemos afirmar que Deus
tem ciúmes? Explique. .....................................
.........................................................................
.....................................................................
iii. Cite algumas evidências bíblicas do zelo de
Deus. ...............................................................
.....................................................................
.....................................................................
iv. Quais os principais tipos de ciúmes pecaminosos? Explique............................................
.....................................................................
.....................................................................
v. Por que o cristão deve ter zelo de Deus?
Explique. .........................................................
.........................................................................
.........................................................................

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!

