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O Deus Todo-Poderoso 

“E Eu apareci a Abraão, a Isaque, e a Jacó, como o Deus Todo-
Poderoso; mas pelo Meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente 
conhecido” (Êxodo 6: 3). 

Como já foi mencionado em devocional anterior do pr. David, “Moisés e 
o poder de Deus”, é impressionante a manifestação de Deus, na majestade 
de Seu poder, na vida de Moisés. Sua vida foi marcada pelos prodígios e 
grandes sinais que validaram o seu comissionamento, ao tempo em que 
foram instrumentos de bênção na vida do povo de Israel.  

Deus, no texto de Êxodo 6:3, fala com Moisés como se revelou aos 
patriarcas, como o Deus Todo-Poderoso, embora somente a Moisés, Ele tenha 
se revelado pelo Seu próprio nome. Quando paramos para refletir nessa forma 
de apresentação a Abraão, Isaque e Jacó, percebemos que estamos diante 
de um dos mais belos atributos de Deus: a Sua onipotência.  

Sabemos que nós, como criaturas de Deus, de natureza finita, não 
podemos compreender o Infinito. Foi o que Paulo declarou em Romanos 
11:33: “Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, como da ciência de 
Deus! Quão insondáveis são os Seus juízos, e quão inescrutáveis os Seus 
caminhos”. Só conhecemos a Deus à medida que Ele se revela para nós e 
essa revelação é sem dúvida coerente com a Sua natureza, é também 
progressiva e ao mesmo tempo precisa, no entanto não é completa, pois nos 
faltaria capacidade de compreendê-Lo como Ele realmente é. 

Os atributos de Deus são qualidades permanentes, não podem ser 
adquiridos, perdidos ou valorados. São, portanto, permanentes e inseparáveis 
de Deus. Os atributos de Deus manifestam a essência divina. O atributo da 
Onipotência de Deus é caracterizado pelo poder de Deus para fazer todas 
as coisas que são dignas de Seu poder, com ou sem o uso de meios. É 
digno de nota o relato de Isaías, no capítulo 40, verso 29: “Faz forte ao 
cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor”, pois fica clara 
a manifestação da onipotência divina ao realizar a multiplicação de algo 
inexistente. 

O poder de Deus, ou sua onipotência, não implica no exercício de todo 
o poder da parte de Deus. Ele tem poder sobre o Seu poder; em outras 
palavras, o poder de Deus está sob o controle de Sua sábia vontade. Muito 
embora Deus possa fazer tudo o que Ele quiser, Ele não fará tudo o que pode 
fazer. Se não fosse assim, o poder de Deus seria uma mera força agindo, e 
Deus seria escravo de sua onipotência. As decisões e as ações de Deus não 
são determinadas por nenhuma consideração de fatores externos a Si 
próprio. São simplesmente uma questão de Sua livre escolha, em 
consonância com a Sua perfeita vontade. 

Um fato indiscutível da fé cristã é que o Deus a quem servimos é Todo- 
Poderoso. É um Deus que age em favor de Seu povo. Nós, da Igreja 
Memorial Batista, somos esse povo, conforme o relato de 1ª Pedro 2:9: “Mas 
vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, 
para que anuncieis as virtudes daquEle que vos chamou das trevas para a 



 
Sua maravilhosa luz”. Temos a convicção de que Deus está agindo na vida da 
Igreja, apesar das difíceis e imprevisíveis circunstâncias que estamos a 
enfrentar. 

Que nunca nos esqueçamos do poder de Deus. Ele é quem opera em 
nós, tanto o querer quanto o efetuar (Filipenses 2:13). Em dias sombrios, 
quando a incerteza parece querer dominar o nosso coração, mantenhamos os 
nossos olhos postos naquEle que é Todo-Poderoso para nos guardar. Que 
possamos fazer nossas as palavras de Charles Haddon Spurgeon, pregador 
batista britânico, em seu sermão “A Doxologia de Judas”: 

“Irmãos e Irmãs, juntem-se a mim, adorando ao Senhor, pois Ele nos 
guardará até o fim. Já entregamos as nossas almas nas mãos de Jesus? 
Então, nossas almas estão seguras para sempre! Estamos confiando n’Ele 
para nos guardar até o dia de Sua vinda? Se assim for, Ele nos guardará, 
nenhum carneiro ou ovelha do Seu rebanho será, por qualquer possibilidade, 
destruído pelo lobo, ou pelo urso, ou pelo leão que ruge desde o inferno! Eles 
todos devem ser d’Ele no dia em que eles passarem sob as mãos d’Aquele 
que lhes conta!”.  


