
64 – JESUS É O REI DA GLÓRIA 
 

Todo poder Te foi dado no céu e na terra, 
Todo poder Te foi dado. 
Deus, o Pai Te exaltou, sobre todas as coisas,  
Deus, o Pai Te exaltou. 
Manifestado em carne, Justificado em Espírito, 
Visto dos anjos, Pregado aos gentios,  
Crido no mundo, E recebido na glória! 
 

Levantai, ó, portas as vossas cabeças, 
Levantai-vos, ó, entradas eternas; 
E entrará o Rei da glória! Quem é este Rei da glória? 
O Senhor forte e poderoso!  
O Senhor poderoso na guerra! 

 

74 – DE TODAS AS TRIBOS 
 

1. De todas as tribos, povos, e raças,  
Muitos virão Te louvar. 
De tantas culturas, línguas e nações,  
No tempo e no espaço, virão te adorar. 

 

Bendito seja sempre o Cordeiro; 
Filho de Deus, raiz de Davi, 
Bendito seja o Seu Santo nome,  
Cristo Jesus, presente aqui. 

 

2. Remidos,comprados,grande multidão, 
Muitos virão Te louvar, 
Povo escolhido, Teu reino e nação; 
No tempo e no espaço virão te louvar. 

 

3. E a nós só nos cabe tudo dedicar, 
Oferta suave ao Senhor, 
Dons e talentos queremos consagrar, 
E a vida no Teu altar, Pra te louvar.  
 

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: fidelida-
de na defesa da fé cristã. 
 Missionária Luzia Gonçalves e Pr. Élio Figueroa e sua 
família, em especial, sua esposa,  aguardando cirurgia. 
 Famílias da igreja: que haja avivamento e cultos nos la-
res. 
 Irmã Clarisse: esperando cirurgia pelo TFD. 
 Autoridades do governo civil: sabedoria para lidarem com 
o que pertence ao povo. 



ria
fieis aos 

 

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

UMA

 

 

 

 

 SBTB – Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil: sabedo-
ria e zelo para se manter publicando apenas as bíblias 100% 
fieis aos Textos originais Massorético e Receptus. 

 

AGENDA SEMANAL 
 

 Terça (19/03), Culto de Oração [Sede], 19h30. 
 Quinta (21/03), Culto de Doutrina [Sede], 19h30. 
 Sexta (22/03), Culto de Evangelismo [Núcleo], 19h30. 
 Sábado (23/03), Encontro de Senhoras [Sede], 19h30. 
 Domingo (24/03), EBD [Sede], 8h30. 
 Domingo (24/03), 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) 
 

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, s/n, Belo Jardim II, 
CEP: 69.908-006 – Rio Branco – Acre – Brasil 

Tel. (68) 99992-4850 – Pr. Petronio 
(68) 98402-8242 – Pr. Ícaro 

 

“Não há grandes homens de Deus,  
só há pobres, fracos, pecadores que têm 

um Grande e Misericordioso Deus.”  
 
 

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

Dr. Norman Geisler 
 

XXX – A IRA DE DEUS.1 
 

bíblico: “Porque do céu se manifesta a ira de Deus 
sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que de-
têm a verdade em injustiça.” (Rm 1.18). 

Leitura bíblica em classe: Rom. 1.18-25. 
Hinos do CANTOR CRISTÃO: 106. O Desejado | 113. O Dia 

so | 114. A Vinda do Senhor. 
 

i. A Ira de Deus. 
EUS não só é misericordioso com os que se arrepen-
dem, mas Ele também é irado com os que não se 

arrependem. Estas ações não são incompatíveis, visto que 
são exercidas em objetos diferentes. 

 

ii. A Definição de Ira de Deus. 
Varias palavras hebraicas tem o significado de “i-

ra”. A palavra charown (Êx 15.7) significa “raiva ardente”, 
“fúria”. O termo aph (Êx 22.24) “raiva”, “fror”, “ira”. O 

ebrah (Nm 11.33) descreve explosões de cólera, 
ira ou raiva. A palavra chemah 

(Sl 59.13) significa, literalmen-
te, “calor”, e, figurativamente, 
“raiva”, “ira”; enquanto qetreph 

(2Cr 19.2) fala de raiva. 
O verbete do Novo Testa-

mento com o significado de 
“ira” e orge. Transmite o senti-
do de “desejo forte”, “cólera 
violenta”, “raiva” e “ira” (ver Ef 
2.3; Cl 3.6; 1Ts 5.9; Ap 6.16). 
Aplicada a Deus, ira significa a 
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raiva e ódio que Ele tem do pecado, a justa indignação 
com todo mal e a execução zelosa de julgar a injustiça. 
Entretanto, a ira, ainda que esteja arraigada na natureza 
essencial de Deus como justa, não é um atributo, mas um 
ato que flui da sua justiça imutável. 
 

iii. A Base Bíblica para a Ira de Deus. 
Entre as descrições bíblicas da ira de Deus temos: “o 

teu furor” (Êx 15.7); “a minha ira” (Ex 22.24); a “ira do 
Cordeiro” (Ap 6.16); o “dia da sua ira” (Jó 20.28); a “furor 
da tua ira” (Êx 32.12); “a ira do SENHOR” (Nm 11.33); o 
“furor do Todo-Poderoso” (Jó 21.20). 

A ira de Deus se acende (Êx 22.24); se inflama (Jó 
19.11; Sl 2.12); tem furor (Êx 32.10); e fúria terrível (Sl 
58.9); consome (Êx 32.10); é grande (2Rs 22.13); pode 
chegar ao ponto de não haver mais nenhum remédio (2Cr 
36.16); tem ardor (Jó 20.23); devora (Sl 21.9); pode nos 
reprovar (Sl 38.1); pode ser derramada sobre os homens 
maus (Ez 21.31); pode se completar (Dn 11.36); pode ser 
retida para sempre (Am 1.11); e pode cair sobre os incré-
dulos até o fim (1Ts 2.16). Está chegando um grande dia 
da ira (Ap 6.17); a Babilônia beberá do vinho da ira da sua 
fornicação (Ap 14.8); Deus terá “taças” de ira para der-
ramar sobre a Terra (Ap 16.1); a sua ira pode vir sobre as 
cidades (2Cr 32.25). 
 

[iv. A Ira de Deus pode ser provocada.] 
Além disso, Deus pode ser provocado à ira por levan-

tar um censo [contar o poder humano em lugar de confiar 
em Deus] (1Cr 27.24); por rebelião (em Horebe e no de-
serto, Dt 9.7,8,22); por causa de reclamações sobre a sua 
provisão (Nm 11.18-20,33,34); por ajudar os ímpios (2Cr 
19.2); por odiar o Senhor (2Cr 19.2); por transgredir con-
tra o Senhor (2Cr 19.10); por grande culpa (2Cr 28.13); 
por ser de dura cerviz (2Cr 30.8); por não guardar a pala-
vra do Senhor (2Cr 34.21); por queimar incenso para 
outros deuses (2 Cr 34.25); por zombar dos seus mensa-
geiros (2Cr 36.16); contra os que abandonam Deus (Ed 
8.22); por não fazer os mandamentos de Deus (Ed 7.23); 
por ter esposas gentias (Ed 10.14); por profanar o sábado 
(Ne 13.18); e por não obedecer a verdade (Rm 2.8). 

 

[iv. A Ira de Deus pode ser Despertada.] 
A ira é provocada pela lei (Rm 4.15), mas podemos ser 

salvos dela por Cristo (Rm 5.9; 1Ts 1.10). O fato de Deus 
ser despertado da ira (Nm 11.33; Jo 32.5) está associado 
com a sua fúria (Dt 9.8; 29.23,28). Entretanto, Deus pode 
dissuadir-se (ou apiedar-se) disso (Êx 32.12) se a pessoa 
se humilhar (2Cr 12.7,12); orar (como Davi, Sl 103); ale-

grar-se com a queda de nosso inimigo (Pv 24.17,18); e 
arrepender-se (Jn 3). Deus não pode se afastar da ira por 
riquezas (Pv 11.4); prata ou ouro (Sf 1.18). A ira pode ser 
amontoada pelos hipócritas (Jó 36.13); armazenada em 
vasos para os que não se arrependem (Rm 9.22); e levada 
pela nossa suficiência (Jó 36.18). 

Deus às vezes fala na sua ira (Sl 2.5); pode pesar sobre 
nós (Sl 88.7); pode ser terrível (Sl 90.7); pode ser media-
da (por exemplo, por Moisés, Sl 106.23). A ira é a expecta-
tiva dos ímpios (Pv 11.23); a terra tremerá diante da ira 
de Deus (Jr 10.10). Ele tem uma vara da sua ira (Lm 3.1). 
A ira permanece em todos os incrédulos (Jo 3.36) que são 
objetos da ira (Ef 2.3). Os crentes não são destinados à ira 
(1Ts 5.9). Deus jurou (fez juramento) pela ira (Hb 3.11) 
contra a incredulidade. Em sua segunda vinda, Jesus pisa-
rá o lagar da ira de Deus (Ap 19.15). 

 

v. A Base Teológica da Ira de Deus. 
A ira de Deus está baseada em vários dos seus atribu-

tos, incluindo a santidade, a justiça e o ciúme. 
A Ira flui da Santidade de Deus: Paulo escreveu: 

“Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a 
impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade 
em injustiça.” (Rm 1.18). Deus é tão santo que Ele não 
pode olhar o pecado com aprovação (Hc 1.13). Portanto, 
Ele não pode negligenciar o pecado para sempre; em al-
gum momento no futuro, tem de ser castigado. 

A Ira flui da Justiça de Deus: Uma característica rela-
cionada da qual a ira flui é a justiça de Deus. Paulo decla-
ra: “Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, 
entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do 
juízo de Deus” (Rm 2.5). 

A Ira flui do Ciúme de Deus: Um dos nomes de Deus é 
“ciumento”. Moises escreveu: “Porque não te inclinarás 
diante de outro deus; pois o nome do SENHOR é Zeloso; é 

um Deus zeloso.” (Êx 34.14). Ezequiel acrescentou: “Por-
tanto assim diz o Senhor DEUS: Agora tornarei a trazer os 
cativos de Jacó, e me compadecerei de toda a casa de Isra-
el; zelarei pelo meu santo nome.” (Ez 39.25). E por causa 
do seu zelo ciumento em proteger a sua supremacia que 
Deus executa a ira sobre o mal. Deuteronômio 29.20 de-
clara: “O SENHOR não lhe quererá perdoar; mas fumegará 
a ira do SENHOR e o seu zelo contra esse homem, e toda a 
maldição escrita neste livro pousará sobre ele; e o SENHOR 
apagará o seu nome de debaixo do céu”. 

 
 

[FIM DOS ESTUDOS SOBRE OS ATRIBUTOS DE DEUS.] 

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

ii. Quais as principais palavras do AT e NT que estão 
relacionadas à Ira de Deus? .......................................... 
.....................................................................................
..................................................................................... 

iii. Quais as evidências bíblicas da Ira de Deus? Ex-
plique .......................................................................... 
.....................................................................................
.....................................................................................  

iv. Por que a Ira de Deus pode ser provocada e Desper-
tada? Explique. ............................................................ 
.....................................................................................  
..................................................................................... 

v. De onde flui a Ira de Deus? Explique. ...................... 
.....................................................................................  
..................................................................................... 
 

Hinos para a Semana 
 

7 – MARAVILHOSO É 
 
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! 

 
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! 


