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AULA - EBD - 18/10/2020 
Os princípios divinos em tempos de crise 
 
Tema: Os treze atributos de Deus e nove do homem 
Texto base: Êxodo 34:5-7 

Contexto 
 

1. O despertamento e a restauração são resultados dos atributos de Deus;  
 

Tópicos 
 

1. Quando o hebraico repete três vezes é superlativo (Isaías 6:3): 
a. Santo, Santo, Santo = santíssimo; 

 
2. Quando o hebraico repete duas vezes, a primeira palavra é substantivo e a segunda é o adjetivo 

desse substantivo, neste caso em que estamos estudando (Êxodo 34:6): 
a. O adjetivo qualifica o substantivo; 
b. O Senhor dos Senhores; 

 

Atributos de Deus 
 

1. Adonai (heb: ְיהָוה) [Senhor] 
a. Deus é misericordioso mesmo antes que uma pessoa peque; 
b. Mesmo sabendo que o mal está adormecido dentro dele; 
c. Romanos 8:5-7 

2. Adonai (heb: ְיהָוה) [Senhor] 
a. Deus é misericordioso até depois do pecador se desviar; 
b. Portanto Deus é misericordioso antes da pessoa converter e depois de converter. 
c. 1 João 2:1 

3. El (heb: ֵאל) [Deus] 
a. El é um dos nomes do Eterno, que denota o poder como governante sobre a natureza e a 

humanidade, indicando que a misericórdia de Deus às vezes supera até os decretos feitos 
por Ele mesmo; 

b. Isaías 38:1-5, Marcos 4:41 
4. Rachum ou Rahoum (heb: ַרחּום) [compassivo] 

a. Deus entende a fragilidade humana, não colocando as pessoas em situações de extrema 
tentação; 

b. Não existe nenhuma tentação no mundo que o ser humano não possa dominar; 
c. Como um pai que previne o filho para não cair; 
d. 1 Coríntios 10:13, Salmos 103:13-14 
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5. Chanún ou Hanan (heb: ְוַחּנּון) [gracioso, clemente] 
a. Deus mostra misericórdia até mesmo para aqueles que não merecem, consolando os 

aflitos e ajudando os oprimidos; 
b. Ajuda os caídos que não podem regenerar a si mesmo; 
c. Atos 3:21 

6. Érech-apáyim ou Érech Apim (heb: ֶאֶרְך ַאַּפִים) [paciente, tardio em irar-se, longanimo] 
a. Deus dá ao pecador tempo suficiente para refletir, melhorar e se arrepender; 
b. Apocalipse 2:21, Mateus 3:8 

7. Verav-chéssed ou Hessed (heb: ְוַרב-ֶחֶסד) [muita misericórdia, bondade, fidelidade, benigno] 
a. Deus é misericordioso com todos, dando mais bênçãos do que merecem; 
b. Deus é bom com justos e injustos; 
c. Mateus 5:45 

8. Veemét ou Emet (heb: ֶוֱאֶמת) [fidelidade, constante, confiável] 
a. Deus é verdadeiro e direto em suas promessas; 
b. Nunca se arrepende ou volta atrás com sua promessa com aqueles que o servem; 
c. Números 23:19, João 14:6, João 17:17, João 8:32, Tiago 1:17 

9. Notser-chésed laalafim ou Notzer Hessed Lealefim (heb: ֹנֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים) [guarda a misericórdia 
por um bom tempo, mil gerações] 

a. Considera a bondade dos pais nos filhos; 
b. Os judeus invocam o mérito dos patriarcas (Abraão, Isaque e Jacó); 
c. De onde vem Nazaré, Nazareno - termo que indica os que guardam a fé pura (Atos 2:22); 
d. Gálatas 3:26-29, Atos 7:17, Gênesis 26:3-4 

10. Nossé Avon ou Nose Avon (heb: ֹנֵׂשא ָעֹון) [perdoa a iniquidade, depravação] 
a. Deus perdoa os pecados intencionais; 
b. Deus perdoa o mal premeditado, contanto que o pecador se arrependa; 
c. 2 Timóteo 2:25, Atos 8:22 

11. Vafêsha ou Pesha (heb: ָוֶפַׁשע) [transgressão no sentido de rebelião, pessoa contra pessoa, nação 
contra nação ou a pessoa contra Deus] 

a. Deus perdoa as ofensas e pecados cometidos com espírito de rebeldia; 
b. Oposto de obediência; 
c. Lucas 23:34, Miquéias 7:18, Romanos 5:1,10 

12. Vechataá ou Hatá (heb: ְוַחָּטָאה) – (v’hata’ah) [culpa, impureza ou algo que torna impuro] 
a. Deus perdoa um pecado cometido por descuido, irreflexão, desleixo, descaso, ou apatia; 
b. Deus esquece os pecados involuntários; 
c. Aquele que erra o alvo; 
d. 1 João 1:7-10 

13. Venakê ou Inaq (heb: ְוַנֵּקה) [ser puro, ser claro, ser livre, ser inocente, ser separado, estar livre de 
culpa, isento de obrigação] 

a. Deus é misericordioso absolvendo o penitente; 
b. Contudo, se alguém não se arrepende, Deus não o purifica; 
c. João 1:29, Hebreus 10:11, Atos 3:17-21, Ezequiel 18:30-32, 2 Pedro 3:9, Romanos 5:1 
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Atributos do homem 
 

1. O homem tem sete dos treze atributos de Deus com mais dois extras, totalizando nove atributos: 
a. Estão citados em Gálatas 5:22-23; 

2. Os sete iguais são: 
a. amor 
b. longanimidade 
c. benignidade 
d. bondade 
e. fidelidade 
f. mansidão 
g. domínio próprio; 

3. Os dois extras são: 
a. alegria 
b. paz; 

4. Os seis de Deus não compartilháveis são:  
a. ser Senhor 
b. estar acima de todos os Senhores 
c. ser Deus criador 
d. perdoa a iniquidade 
e. remove a culpa 
f. absolve o pecador 


