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                        O Poder de Deus: uma Questão de Fé 
 

Não é fácil falar ou escrever sobre o poder Deus. Para muitos falar sobre o 
poder de Deus é navegar sobre uma posição, ou questão, subjetiva, abstrata e 
filosófica; para outros, reconhecendo ser uma questão subjetiva ou abstrata, ela 
pode, porém, ser modificada, alterada e até defendida. 

As coisas do reino de Deus são mesmo subjetivas, mas só para os que não 
creem, pois na verdade tudo depende de fé, de crer, de confiar. Havendo fé, crença 
e confiança em Deus, a percepção se modifica no íntimo do indivíduo e ele passa a 
falar e até defender seu ponto de vista daquilo que crê. Assim, há o 
reconhecimento do atributo de que Deus é poder e muito poderoso. 

Mas busquemos outro aspecto por demais relevante nesse terreno. Se é 
uma questão de fé que chega a mudar o comportamento do indivíduo, então o que 
é fé? Fé é confiança. Se estamos cuidando da área espiritual, nada melhor que 
buscarmos na Bíblia o conceito de fé, que é tomado por todo o povo cristão: “Ora, a 
fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não 
se veem.” (Hebreus 11:1) 

A fé torna real, para nossa alma, o mundo espiritual, onde Deus é supremo. 
Um homem de fé tem mais certeza das coisas que ele percebe espiritualmente do 
que daquelas que seus olhos enxergam. Embora existam diferentes traduções e 
percepções do texto da carta aos Hebreus, na essência, todas são unânimes no 
conceito da fé.  

O que se pretende afirmar, aqui, é que o poder de Deus é inerente ao próprio 
Deus. Está em Deus pela sua própria natureza divina e de Deus não se dissocia. 
Ao orarmos a Deus, temos a consciência de que estamos falando ou nos dirigindo 
a um Ser Todo-Poderoso. Ao clamarmos ante um sofrimento ou dor que nos aflige, 
estamos diante de um Ser Supremo que pode nos aliviar do estado em que nos 
encontramos. Isso é reconhecimento de poder. O poder está com Deus e em Deus. 

Assim ocorria nos tempos antigos com os servos fiéis. Não é diferente nos 
tempos atuais. O poder está com Deus e Deus é poder.  Para o homem, estão à 
disposição as orações, a comunhão, a responsabilidade de orar com fé e orar sem 
cessar.  

Ainda no capitulo 11 da Carta aos Hebreus, está consignada a chamada 
“Galeria dos Heróis da Fé”. Todos os profetas, os servos que foram exemplos – ao 
todo, 16 pessoas –, são mencionados nominalmente, além de muitos outros 
homens e mulheres referidos. No versículo 6, está escrito: “Ora, sem fé é 
impossível agradar a Deus; porque é necessário que aquele que se aproxima de 
Deus creia que ele existe e que é fiel galardoador dos que o buscam”. 

 Portanto, se Deus é poder, está disponível ao homem usar o poder da sua 
fé e da oração para usufruir do poder de Deus. Os antigos crentes costumavam 
dizer um refrão: “Muita oração, muito poder; pouca oração, pouco poder; e 
nenhuma oração, nenhum poder”. 



 
Lá no versículo em epígrafe, está a expressão “agradar a Deus”.  Sem fé, é 

impossível agradar a Deus. É a fé que nos ajuda a caminhar com Deus, e não 
podemos chegar a Deus a não ser que creiamos que Ele existe e que é o 
galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Temos de crer que Deus 
existe e que Ele é o que é, o que se revelou ser nas Escrituras, um Ser de 
perfeições infinitas subsistindo em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Amém! 

O Senhor Jesus Cristo deu uma simples lição aos seus discípulos que, em 
certo sentido, era o suficiente para o homem se aproximar do poder de Deus; qual 
seja: “Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que, se 
tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira,  mas até 
mesmo se a este monte disserdes: Ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá; e tudo 
que pedirdes em oração, crendo, recebereis.” (Mateus 21:21-22). 

Que nosso Deus seja louvado! O Deus do passado é o mesmo de hoje. Um 
Deus de poder. Bendito seja o nome do Senhor! Que possamos perseverar na sua 
graça e na força do Seu poder! Amém! 


