ASSEMBLEIA DE DEUS
MINISTÉRIO EM TODOS OS SANTOS
PASTORAL – 09/03/2021
ATRIBUTOS EXCLUSIVOS DE DEUS.
Leitura Responsiva: Sl 139.1-12
Introdução: A Bíblia não procura com provar que Deus existe. Em vez disso, ela declara a
Sua existência e apres enta num erosos atributos Seus.
1. Deus é Onipresente.
a) Ele está pres ente em todos os lugares a um só tem po. (Sl 139.7-12)
b) Não im porta onde form os, Deus está ali. (Jr 23.23,24)
2. Deus é Onisciente.
a) Ele sabe de todas as coisas (Sl 139.1-6; 147.5)
b) Ele conhece, não som ente nosso procedim ento, m as também nossos próprios
pensam entos . (1Sm 16.7; 1Rs 8.39; Sl 44.21; Jr 17.9,10)
c) Quando a Bíblia fala da presciência de Deu s . (Is 42.9; At 2.23; 1Pe 1.2)
d) Significa que Ele conhece com precisão a condição de todas as coisas e de todos os
acontecim entos exequíveis, reais, possíveis, futuros, passados. (1Sm 23.10-13;
Jr 38.17-20)
e) Deus e plenam ente soberano para tom ar decisões e alterar S eus propósitos no tem po
e na História, segundo Sua própria vontade e Sabedoria . (Nm 14.11-20; 2Rs 20.1-7)
3. Deus é Onipotente.
a) Ele é Todo-Poderoso e det ém a autoridade total sobre todas as coisas e sobre todas
as criaturas. (Sl 147.13-18; Jr 32.17; Mt 19 .26; Lc 1.37)
b) Isso não quer dizer, jam ais, que Deus em pregue todo o Seu poder e autoridade em
todos os m om entos. Por exem plo, Deus tem poder para exterm inar totalm ente o
pecado, m as optou por não fazer assim até o final da história hum ana . (1Jo 5.19)
c) Em m uitos casos, Deus lim ita o Seu poder, quando o em prega através do Seu povo.
(2Co12.7-10 )
d) Em casos assim, o Seu poder depende do nosso grau de entr ega e de subm issão a Ele.
(Ef 3.20)
4. Deus é Transcendent e.

a) Ele é diferente e independente da Sua Criação. (Ex 24.9-18; Is 6.1-3; 40.12-26;
55.8,9)
b) Seu ser e Sua existência são infinitam ente m aiores e m ais elevados do que a ordem
por Ele criada. (1Rs 8.27; Is 66.1,2; At 17.24,25)
c) Ele subsiste de m odo absolutam ente pe rf eito e puro, m uito além daquilo que Ele
criou, Ele mesmo é incriado e existe a part e da criação. (1Tm 6.16)
d) A transcendência de D eus não significa, porém , que Ele não possa estar entre Seu
povo com o seu Deus . (Lv 26.11,12; Ez 37.27; 43.7; 2Co 6.16)

5. Deus é Eterno.
a) Ele é de eternidade à eternidade . (Sl 90.1,2; 102.12; Is 57.12)
b) Nunca houve nem haverá um tem po, nem no passado nem no futuro, em que Deus
não existisse ou que não existirá; Ele não está lim itado pelo tempo hum ano . (Sl 90.4;
2Pe 3.8)
c) E é, portanto, m elhor descrito com o EU SOU . (Ex 3.14; Jo 8.58)
6. Deus e Im utável.
a) Ele é inalteráv el nos Seus atributos, nas Suas perf eiçõ es e nos Seus propósitos para
raça hum ana. (Nn 23.19; Sl 102.26-28; Is 41.4; Ml 3.6; Hb 1.11,12; Tg 1.17)
Conclusão: Am ados no m eio de um a pandem ia a nossa confiança est á no nosso Deus. Que
é poderoso para nos guardar, aliás Ele tem nos guardado.
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Divisa do Pastoral (Ec 9.8) "Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça”.

