148 – PRESO AO TEU AMOR
Eu não sei mais viver sem Tua presença,
Como a terra precisa da chuva preciso de Ti.
Os Teus olhos são como fogo,
Teu olhar me consumiu,
Teu amor não me condenou, me conquistou.
Eu pertenço a Ti, Teu sangue me comprou,
Com cordas de amor, Você me amarrou,
Estou presa ao Teu amor!

173 – PRA SEMPRE
O Universo chora, O Sol se apagou,
Ali estava morto o Salvador.
Seu corpo lá na Cruz, Seu sangue derramou,
O peso do pecado Ele levou.
Deus Pai o abandonou, Cessou seu respirar,
Em trevas encontrou o Filho.
A guerra começou, a morte enfrentou,
Todo o poder das trevas vencido foi.
A Terra estremeceu, o sepulcro se abriu,
E nada vencerá Seu grande amor.
Oh, morte onde estás? O Rei ressuscitou,
Ele venceu pra sempre...
Pra sempre Exaltado É, Pra sempre Adorado É.
Pra sempre Ele vive, Ressuscitou, Ressuscitou
Cantamos Aleluia! Cantamos Aleluia!
Cantamos Aleluia! O Cordeiro venceu! (8x)

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.

 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 (05/02), Culto de Oração [Sede], 19h30.
Quinta (07/01), Culto de Doutrina [Sede], 19h30.
Sexta (08/02), Culto de Evangelismo [Núcleo], 19h30.
Sábado (09/02), Culto de Senhoras [Sede], 19h.
Domingo (10/02), EBD [Sede], 8h30.
Domingo (10/02), Celebração [Sede], 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 XXVIII)
Pr. Ícaro Alencar de Oliveira

XXV – A PERFEIÇÃO MORAL DE DEUS.
Texto-bíblico:
bíblico: “Porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do TodoPoderoso?”
Poderoso? (Jó. 11.7)
Leitura bíblica em classe:
classe Deuteronômio 32.1-7.
Hinos do CANTOR CRISTÃO: 7. Maravilhas Divinas
| 14. O Deus de Abraão | 15. Exultação.
i. Introdução.
evando em consideração que os homens
apenas são capazes de saber que um círculo
é imperfeito porque têm ideia do que é um círculo
perfeito, chegamos à conclusão lógica de que nós
sabemos o que é imperfeito por que sabemos o
que é perfeito (Sal. 11.3). Considerando que ao
nosso redor vemos
ve
várias vezes a imperfeição
moral da humanidade (2Sam. 22.26,31), tem de
haver um padrão de
perfeição moral metafísica (Jó. 9.15, 20,
21); por isso, assumimos ser Deus este
padrão moral perfeito (Sal. 119.96; Ec.
1.13). Quando alguém
comete um desvio
moral, nós imediatamente demonstramos conheconh
cer o que é certo, embora por vezes não pratiprat
quemos o que é moralmente correto.
correto

_
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“Em cada um de nós existem três pessoas:
a que nós achamos que somos;
a que os outros pensam que somos;
e a que Deus sabe que somos.”
– Leonard Ravenhill

ii. Definição Teológica da
Perfeição Moral de Deus.
Quando utilizamos o termo “perfeição moral”
com relação a Deus, queremos com isso afirmar
que Ele é “sem defeito”, “excelente”, “sem falta”,
“completo”. Deus não somente é infinito e santo,
mas ele é um Ser infinitamente perfeito e tal perfeição é santa. Em resumo, todos os atos de Deus
são moralmente perfeitos; no entanto, é preciso
enfatizar que não é o termo ‘perfeição’ quem define quem Deus é; pelo contrário, Deus é o padrão
que define o significado do termo ‘perfeição’. Da
mesma maneira podemos afirmar que Deus não é
medido pelo padrão perfeito, pelo contrário, é Ele
quem estabelece este padrão, que chamamos de
‘perfeição’, uma vez que ao agir, Deus não está
adequando- se ao padrão, uma vez que todo seu
agir acontece por si mesmo, como uma expressão
de sua asseidade.
iii. Testemunho bíblico sobre
a Perfeição Moral de Deus.
As Escrituras demonstram claramente que
Deus é perfeito: “Ele é a Rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são;
Deus é a verdade, e não há nele injustiça; justo e
reto é” (Deut. 32.4). Deus age de modo resoluto,
sem jamais sofrer influência para operar: “O caminho de Deus é perfeito, e a palavra do SENHOR
refinada; e é o escudo de todos os que nele confiam; Deus é a minha fortaleza e a minha força, e
ele perfeitamente desembaraça o meu caminho.”
(2Sam. 22.31); toda a sabedoria de Deus é perfeita: “Tens tu notícia do equilíbrio das grossas nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito nos
conhecimentos?” (Jó. 37.16).
Os mandamentos de Deus são perfeitos: “O
caminho de Deus é perfeito; a palavra do SENHOR
é provada; é um escudo para todos os que nele
confiam”; “A lei do SENHOR é perfeita, e refrigera
a alma; o testemunho do SENHOR é fiel, e dá sabe-

doria aos símplices” (Sal. 18.30; 19.7); todos os
homens devem igualmente ser apresentados perfeitos por meio de Jesus Cristo: “A quem anunciamos, admoestando a todo o homem, e ensinando
a todo o homem em toda a sabedoria; para que
apresentemos todo o homem perfeito em Cristo
Jesus” (Col. 1.28). A dádiva e dom perfeito vem de
Deus: “Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito
vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem
não há mudança nem sombra de variação” (Tg.
1.17). O amor perfeito apenas pode vir de Deus:
“Nisto é perfeito o amor para conosco, para que
no dia do juízo tenhamos confiança; porque, qual
ele é, somos nós também neste mundo. No amor
não há temor, antes o perfeito amor lança fora o
temor; porque o temor tem consigo a pena, e o
que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos
porque ele nos amou primeiro” (1Jo. 4.17-19).
iv. Conclusão.
Precisamos atentar para um aspecto da Perfeição que não podemos deixar de abordar; visto
que este é um atributo moral de Deus, ele é também comunicável, ou seja, Deus comunica e concede a perfeição às suas criaturas, embora em
menor medida que aquela que Ele mesmo possui.
Portanto deve-se esperar que os verdadeiros salvos manifestem em suas vidas: perfeição moral
semelhante a Ele (Mat. 5.48; 2Cor. 13.11).
Apesar de jamais sermos capazes de alcançar a
perfeição de Deus, é exigido de nossa parte que
corramos para alcançá-la (Filip. 3.12); devemos
buscá-la em oração (2Cor. 13.9); não podemos
nos conformar com menos que uma vida perfeita
(Rom. 12.1,2); um estado de perfeição nos espera
no fim dos tempos (1Cor. 13.9-13); hoje ainda não
se manifesta a perfeição absoluta em nós, mas no
porvir, viveremos outra realidade (1Jo. 3.2).

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

.........................................................................
.................................................................
ii. Por que sabemos que existe um padrão moral? Explique. ..................................................
.........................................................................
.....................................................................
iii. Cite algumas evidências bíblicas da perfeição moral de Deus. ...........................................
.....................................................................
.....................................................................
iv. Deus segue o padrão moral? Explique..........
.....................................................................
.....................................................................
v. O que a Bíblia Sagrada fala sobre o crente e
a perfeição moral? Explique.............................
.........................................................................
.........................................................................

Hinos para a Semana
44 – BUSCAI PRIMEIRO

1. Buscai primeiro o reino de Deus,
E a Sua justiça,
Todas estas coisas vos serão acrescentadas!
Aleluia! Aleluia!
2. Nem só de pão o homem viverá,
Mas de toda a palavra,
Que procede da boca de Deus!
51 – AO QUE É DIGNO

Digno és, de glória e louvores,
Levantamos nossas mãos,
Te adoremos, oh, Senhor
Porque grande és Tu,
Maravilhas fazes Tu,
Não há outro igual a Ti,
Não há outro igual a Ti.

