Programa de Qualidade de Vida
Nosso Pai

também nossos próprios pensamentos (1Sm 16.7; 1 Rs 8.39; Sl
44.21; Jr 17.9,10).

Ele está sempre presente
“Para onde me irei do teu Espírito ou para onde fugirei da tua
face? Se subir ao céu, tu aí estás; se fizer no Seol a minha cama,
eis que tu ali estás também”. Sl 139.7,8
A Bíblia não procura comprovar que Deus existe. Em vez disso,
ela declara a sua existência e apresenta numerosos atributos
seus. Muitos desses atributos são exclusivos Dele, como Deus;
outros existem em parte no ser humano, pelo fato de ter sido
criado à imagem de Deus.

Quando a Bíblia fala da presciência de Deus (Is 42.9; At 2.23; 1Pe
1.2), significa que Ele conhece com precisão a condição de todas
as coisas e de todos os acontecimentos exequíveis, reais,
possíveis, futuros, passados ou predestinados (1Sm 23.10-13; Jr
38.17-20).
A presciência de Deus não subentende determinismo filosófico.
Deus é plenamente soberano para tomar decisões e alterar seus
propósitos no tempo e na história, segundo sua própria vontade
e sabedoria. Noutras palavras, Deus não é limitado à sua própria
presciência (Nm 14.11-20; 2Rs 20.1-7).
3) Deus é onipotente — Ele é o Todo-poderoso e detém 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).
Isso não quer dizer, jamais, que Deus empregue todo o seu poder
e autoridade em todos os momentos. Por exemplo, Deus tem
poder para exterminar totalmente o pecado, mas optou por não
fazer assim até o final da história humana (1Jo 5.19).
Em muitos casos, Deus limita o seu poder, quando o emprega
através do seu povo (2Co 12.7-10); em casos assim, o seu poder
depende do nosso grau de entrega e de submissão a Ele (Ef 3.20).

Perguntas:
1. Você já imaginou que o nosso PAI está com seus olhos sobre
tudo o que existe no universo? Então você não conseguiria
fazer algo que ELE não pudesse ver; o que você acha deste
atributo incrível?

Quem é o PAI?
1) Deus é onipresente — Ele está presente em todos os lugares
a um só tempo.
O salmista afirma que, não importa para onde formos, Deus está
ali (Sl 139.7-12; Jr 23.23,24; At 17.27,28); Deus observa tudo
quanto fazemos.

2. Nosso PAI sabe o porquê e as razões de cada palavra dita,
de cada atitude, e de cada decisão tomada de cada ser
humano. Como você vê isso?
3.O nosso PAI é poderoso para criar do nada qualquer coisa;
ELE não é limitado a nada! Você confia em PAPAI?.

2) Deus é onisciente — Ele sabe todas as coisas (Sl 139.1-6;
147.5). Ele conhece, não somente nosso procedimento, mas
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