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Deus na Sua Eternidade, Onipotência, Onisciência e Onipresença 

 A propósito do poder de Deus, objeto nesta fase de estudos devocionais, em 
decorrência do 60º aniversário de fundação da Igreja Memorial Batista, há que se 
analisar aqui – Deus, na sua integral soberania, poder, atributos e essência e o 
mais inerente à sua personalidade. 

           A Palavra de Deus está eivada de citações com real e sublime valor sempre 
reconhecendo o Poder de Deus como pleno, firme e inatacável, em épocas 
relevantes na história espiritual do povo de Deus tanto na Antiga Dispensação, 
como também na Nova Dispensação, que é a era da graça do amor. 

          Convém notar que o poder de Deus sempre existiu, existe e sempre existirá, 
porque o nosso Deus é imutável, eterno e perfeito; assim, quem muda nesta vida 
são os homens, mas não Deus. Tempos e tempos se passaram e um dia foi 
lembrado o Deus Filho na Carta aos Hebreus: “Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje 
e eternamente” (Hebreus 13:8). 

Se está provada a sua eternidade, de igual modo, o poder de Deus está 
sintetizado, também, na sua onipotência, sua onisciência e na sua onipresença, 
aliás, todos considerados atributos essenciais de Deus, isto é, incomunicáveis, que 
são exclusividade divina e inerentes à Sua pessoa. 

           Na Onipotência está o poder que Deus exerce sobre tudo e sobre todos, 
desde o universo, com toda a sua complexidade, até as coisas mais simples e 
comezinhas do mundo, como o voar de um inseto e o canto suave e sonoro de um 
pequeno pássaro. Em tudo, é vista a soberania divina e a sujeição às suas ordens 
e leis.          

 Em várias passagens bíblicas, estão claras as revelações da onipotência de 
Deus, permitindo-me, agora, citar duas já bem conhecidas dos estudantes da 
Bíblia. Deus mandou que o Mar Vermelho se abrisse para seu povo passar a pés 
enxutos (Êxodo 14:15-16).  Mandou e assim ocorreu. De igual modo, Deus 
respondeu ao clamor de Josué e o sol se deteve no céu (Josué 10:12-13). Deus 
ordenou, e a sombra do sol recuou dez graus no relógio de Acaz (Isaías 38:8). 
Mandou e assim aconteceu.  

          Quanto à Onisciência, encontramos no Salmo 139 menção aos atributos de 
Deus no universo e de pronto um ensinamento expressivo na Nota de Estudos da 
Bíblia Shedd, que assim diz: “Deus conhece nosso coração; Deus está presente em 
cada lugar; Deus tem nosso destino em suas mãos; Deus vai destruir o pecado no 
meio do universo”. 

           Há uma abordagem significativa na Palavra de Deus, no Salmo 139, cujo 
autor é o Rei Davi, que se encontra no versículo 16: “Os teus olhos me viram                                                                                                                                                                                                                                                                                 
a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada 
um deles escrito e determinado.” 

           E para resumir o que é a onisciência de Deus, registra-se, aqui, as palavras 
de Jesus logo após escolher os seus discípulos: “E, quanto a vós outros, até os 
cabelos todos da cabeça estão contados” (Mateus 10:30). 



 
          No outro atributo essencial de Deus, sua Onipresença, para melhor 
ensinamento, continuemos inspirados com a beleza do Salmo139:7-10, quando 
Davi pergunta: “Como fugir de Deus? Se subo aos céus, lá estás; se faço a minha 
cama no mais profundo abismo, lá estás também, se tomo as asas da alvorada e 
me detenho lá nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão”. 

            A Bíblia Shedd, em Nota de Estudo, ao comentar os versos de Romanos 
8:37-39, assim se expressa: “A providência divina não tolera limite, Jonas tentou 
fugir da sua vocação e viu que as próprias forças físicas trabalharam para 
reconduzi-lo ao dever. Essa providência onipresente se revela, sobretudo, no amor 
de Cristo Jesus”. 

            Concluindo, vemos que o belíssimo Salmo 139 fala-nos, em linguagem 
poética e figurativa, da Onisciência (vv 1-6), da Onipresença (vv 7-12) e da 
Onipotência (vv 13-16) de Deus. Assim é o Poder de Deus. 

 


