
“Dediquem-se à oração, 
estejam alertas e sejam 
agradecidos.” Cl 4.2 

 

•  Vida de oração de cada um 

• Missionários 

• Renato Carmona 

 





29 As coisas encobertas 
pertencem ao Senhor nosso 
Deus, mas as reveladas nos 
pertencem a nós e a nossos 
filhos para sempre, para que 
observemos todas as palavras 
desta lei. Dt 29.29 

 



• Ateísmo Clássico 

• Ateísmo Filosófico 

• Ateísmo Prático 



I. A existência de Deus 

    a. Argumento Cosmológico 

 b. Argumento Teleológico 

 c. Argumento Antropológico 

 d. Argumento Moral 

 e. Argumento Ontológico 



• Politeísmo 

• Panteísmo 

• Nova Era 

• Monoteísmo 



II. A natureza de Deus 

    a. Deus é um. 

  

 



4 Ouve, ó Israel; o Senhor 
nosso Deus é o único 
Senhor. Dt 6.4 

 



hwhy 
Yahweh 

Jeová 



II. A natureza de Deus 

    a. Deus é um. 

 b. Deus é triúno 

  

 



7 Falarei do decreto do Senhor; ele 
me disse: Tu és meu Filho, hoje te 
gerei.     Sl 2.7 

33  a qual Deus nos tem cumprido, 
a nós, filhos deles, levantando a 
Jesus, como também está escrito 
no salmo segundo: Tu és meu 
Filho, hoje te gerei.   At 13.33 



13 Quem guiou o Espírito do 
Senhor, ou, como seu 
conselheiro o ensinou? Is 40.13 



58 Respondeu-lhes Jesus: Em 
verdade, em verdade vos 
digo que antes que Abraão 
existisse, eu sou.  Jo 8.58 



16 Batizado que foi Jesus, saiu 
logo da água; e eis que se 
lhe abriram os céus, e viu o 
Espírito Santo de Deus 
descendo como uma pomba 
e vindo sobre ele Mt 3.16 



II. A natureza de Deus 

    a. Deus é um. 

 b. Deus é triúno 

 c. Deus é Espírito 

  

 



10 que anuncio o fim desde o 
princípio, e desde a 
antiguidade as coisas que 
ainda não sucederam; que 
digo: O meu conselho 
permanecerá de pé, e farei 
toda a minha vontade; Is 46.10 



5 Pois como o jovem desposa 
a donzela, assim teus filhos 
te desposarãoa Ti; e, como 
o noivo se alegra da noiva, 
assim se alegrará de ti o teu 
Deus  Is 62.5 



II. A natureza de Deus 

    a. Deus é um. 

 b. Deus é triúno 

 c. Deus é Espírito 

 d. Onisciência 

 

 



13 E não há criatura alguma 
encoberta diante dele; 
antes todas as coisas estão 
nuas e patentes aos olhos 
daquele a quem havemos 
de prestar contas.   Hb 4.13 



II. A natureza de Deus 

    a. Deus é um. 

 b. Deus é triúno 

 c. Deus é Espírito 

 d. Onisciência 

 e. Imutabilidade 

 

 



6 Pois eu, o Senhor, não 
mudo; por isso vós, ó filhos 
de Jacó, não sois 
consumidos.   Ml 3.6 



II. A natureza de Deus 

    a. Deus é um. 

 b. Deus é triúno 

 c. Deus é Espírito 

 d. Onisciência 

 e. Imutabilidade 

 f.  Bondade 

  

 



45  para que vos torneis filhos 
do vosso Pai que está nos 
céus; porque ele faz nascer 
o seu sol sobre maus e 
bons, e faz chover sobre 
justos e injustos.   Mt 5.45 



II. A natureza de Deus 

    a. Deus é um. 

 b. Deus é triúno 

 c. Deus é Espírito 

 d. Onisciência 

 e. Imutabilidade 

 f.  Bondade 

 g. Santidade 

 

 



44 Porque eu sou o Senhor 
vosso Deus; portanto 
santificai-vos, e sede santos, 
porque eu sou santo...    

  Lv 11.44 



II. A natureza de Deus 

    h. Justiça 

  



137 Justo és, ó Senhor, e retos 
são os teus juízos. Sl 119.137 



II. A natureza de Deus 

    h. Justiça 

 i. Onipotência 

     j. Liberdade 

  

  

 



42 Bem sei eu que tudo 
podes, e que nenhum dos 
teus planos pode ser 
frustrado. Jó 42.2 



33 Ó profundidade das riquezas, tanto da 
sabedoria, como da ciência de Deus! Quão 
insondáveis são os seus juízos, e quão 
inescrutáveis os seus caminhos! 

34 Pois, quem jamais conheceu a mente do 
Senhor? ou quem se fez seu conselheiro? 

35 Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que 
lhe seja recompensado? 

36 Porque dele, e por ele, e para ele, são todas 
as coisas; glória, pois, a ele eternamente. 
Amém. Rm 11.33-36 


