
Refletindo na Mensagem: 

1. O que você entende por supremo? 

2. Em que sentido Deus é diferente de você? 

3. Quando você nasceu? 

4. Deus nasceu? Existiu algum momento em que Deus não 

existiu? 

5. Se Deus é eterno, o que isso significa e que implicação 

isso tem pra sua vida? 

6. Você pode citar nomes de homens que exerceram 

soberania?  

7. Em que sentido Deus é diferente destes soberanos? 

8. Como saber que Deus é soberano e ao mesmo tempo 

amoroso faz com que você enfrente as dificuldades do 

dia a dia? (Leia Romanos 8.28). 

9. Em algum momento da sua vida você já quis barganhar 

com Deus? O que nos leva a acreditar que isso é 

possível? 

10. Leia Tiago 1.17. Você já prometeu algo e não cumpriu? 

Deus pode fazer isso? Por que? 

11. Como saber que Deus é imutável me ajuda na minha 

caminhada cristã? 

 

 

 

 

 

 

Esboço da Mensagem 

Em que sentido Deus é diferente de nós? 

Leia Salmo 90.1-4. Quatros atributos incomunicáveis que estão 

explícitos e implícitos no texto: 

I. Deus é eterno 

a. Deus é atemporal em Seu Ser 

b. Deus vê todo o tempo de modo igualmente 

vívido (v.4) 

c. Deus vê os eventos no tempo e age no tempo 

II. Deus é soberano (v.3) 

Um soberano pode ser um ditador (algo que Deus não 

é), pode abdicar do uso do seu poder (algo que Deus 

não fez).  

III. Deus é suficiente em si 

a. Não precisa do homem 

i. Para ser servido (At 17.24,25) 

ii. Para se relacionar (Jo 17.5) 

b. É glorificado no homem  

i. Não precisa, mas criou para sua glória 

(Is 43.7) 

ii. Não precisa, mas se regozija na 

obediência do seu povo (Sf 3.17; Is 

62.3-5) 

IV. Deus é imutável 

“Se a auto-existência pudesse mudar; isso tornaria a 

existência dependente; a eternidade se transformaria 

em tempo; a perfeição em imperfeição, e, portanto, 

Deus se transformaria em não-Deus”. 



Perguntas para 

reflexão 

pessoal e em 

grupo. 

Pregador: 

Pr.Eduardo 

Bittencourt 

 

SÉRIE: GRANDIOSO ÉS TU 

DEUS SUPREMO (PARTE 1) 

EM QUE SENTIDO DEUS É DIFERENTE DE 

NÓS? 

Louvores sugeridos: 

 Tu és soberano; 

 Deus supremo és; 

 Te agradeço; 

Pedidos de oração do grupo: 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

Alvo evangelístico: ________________________________ 

Discípulo: ________________________________________ 

Missionário: ______________________________________ 

Ação Social: ______________________________________ 
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