
Refletindo na Mensagem: 

1. Leia o Salmo 139 

2. (Onisciência – conhecimento) Com respeito às 

circunstâncias de sua vida, Deus pode cometer algum 

engano, ou errar no planejamento, ou falhar em relação às 

eventualidades que ocorrem? Como a resposta a essa 

pergunta pode ser uma bênção para a sua vida? 

3. Em algum momento da sua vida, a consciência de que 

Deus sabia exatamente o que estava acontecendo com 

você, trouxe mais consolo e força para enfrentar a 

situação? Compartilhe! 

4. Deus já sabe do que eu preciso antes mesmo de Lhe pedir 

e mesmo assim Ele espera que eu peça (Mt. 6.8). O que 

isso revela a respeito do relacionamento que Deus quer 

manter conosco? 

5. Você sente a presença de Deus na Sua vida? Compartilhe 

com o grupo uma experiência pessoal sua em que Deus se 

fez presente para abençoar.  

6. Deus é poderoso para realizar toda a Sua vontade. Deus é 

poderoso para criar, restaurar, converter, curar, 

ressuscitar e fazer infinitamente mais do que tudo quanto 

pedimos ou pensamos. Você já testemunhou o poder de 

Deus em ação em algumas dessas situações citadas 

acima? Você pode compartilhar com o grupo?  

7. Mesmo sabendo que Deus é onisciente, onipresente e 

onipotente, muitas pessoas não se sentem confortadas e 

encorajadas, mas revoltadas com Deus por não ter feito o 

que elas achavam que fosse o melhor? Por que Deus às 

vezes não faz o que esperamos? 

Esboço da Mensagem 

Leia Salmo 139. Nele encontramos mais outros três atributos 

incomunicáveis de Deus: 

I. Onisciência 

“Ele possui conhecimento perfeito, e, portanto não tem 

qualquer necessidade de aprender. Deus nunca aprendeu 

nem jamais o poderá fazer”. 

Por ser onisciente: 

a. Ele não conhece uma coisa melhor do que a outra, mas todas 

as coisas conhece igualmente bem. 

b. Ele nunca descobre nada 

c. Nunca se surpreende nem se maravilha 

d. Nunca se pergunta nada nem procura informações ou faz 

perguntas, a não ser quando chama os homens para o 

próprio bem deles.   
II. Onipresença 

“Deus não tem tamanho ou dimensão espacial, e está 

presente em cada ponto do espaço com a plenitude do seu 

ser, todavia Deus age diferentemente em lugares diferentes”. 

a. Deus está presente em todo lugar. 

b. Deus não possui dimensões espaciais. 

c. Deus pode estar presente para punir, suster ou abençoar (Am 

9.1-4;Cl 1.17; Hb 1.3; Sl 16.11) 

III. Onipotência 

“Deus é capaz de fazer toda a sua santa vontade”. 

A onipotência possui alguma limitação: 

a. A limitação natural – inclui as coisas que Deus não pode fazer 

porque são contrárias à Sua natureza: 

 Deus não pode mentir (Tt 1.2) 

 Deus não pode ser tentado pelo mal (Tg 1.13) 



Perguntas para 

reflexão 

pessoal e em 

grupo. 
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SÉRIE: GRANDIOSO ÉS TU 

DEUS SUPREMO (PARTE 2) 

EM QUE SENTIDO DEUS É DIFERENTE DE 

NÓS? 

 Deus não pode negar a Si mesmo (2Tm 2.13) 

b. A limitação auto impostas – inclui aquelas coisas que Deus 

escolheu não incluir em seu plano. Por exemplo: 
 Não poupar o Seu Filho; 

 Não salvar todas as pessoas; 

 Não escolher todas as nações nos dias do Antigo Testamento; 

 Não escolher Esaú e não poupar Tiago (At 12.2). 

Louvores sugeridos: 

 Sonda-me Senhor; Eu creio que tudo é possível. 

Pedidos de oração do grupo: 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

Alvo evangelístico: ________________________________ 

Discípulo: ________________________________________ 

Missionário: ______________________________________ 

Ação Social: ______________________________________ 
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