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O Deus Todo-Poderoso
Tema recorrente nas Escrituras Sagradas, o poder de Deus já se
manifesta logo no inicio da Criação, segundo a narrativa do Gênesis.
“No princípio criou Deus os céus e a terra.” Assim começa o ato
criacional do Pai Criador na origem do Universo. Deus criou céus e terra por
Sua sabedoria, mas também pelo Seu poder. Somente um Ser tão poderoso
poderia colocar em ordem o caos, caracterizado pelo vazio existente, conforme
Gênesis 1:1.
O poder de Deus coloca em ordem os elementos do Universo,
organizando e dispondo conforme Sua vontade e propósito. Todos os
elementos constitutivos do Universo são criados pela palavra do Altíssimo. A
palavra poderosa dá origem à criação, colocando-a a serviço e cuidado do
primeiro casal.
Com muito poder Deus cria o homem do pó da terra; sopra em suas
narinas dando-lhe o fôlego da vida. De forma prodigiosa continua
demonstrando Seu poder ao criar outro ser da mesma espécie, a mulher. Toda
obra da Criação é realizada demonstrando o Deus Todo-Poderoso, que a cria,
organiza e embeleza a natureza, os seres humanos e os animais.
O profeta Jeremias além de falar sobre a sabedoria de Deus ressalta
Seu poder no capítulo 10, verso 12: “Mas foi Deus quem fez a terra com o Seu
poder, firmou o mundo com Sua sabedoria.” Neste mesmo desenho criacional
e impressionado com este poder o salmista declara: “Os céus declaram a
glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das Suas mãos. Um dia faz
declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há
linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz” (Salmo 19:1-3).
Que poder extraordinário! Que capacidade criadora! O Senhor é a
própria sabedoria conforme os inúmeros textos de Salomão no livro dos
Provérbios, mas também é força e poder. Ele é o Eterno; Ele é o Deus TodoPoderoso.
Confiemos plenamente neste Deus Todo-Poderoso. Assim somos
suavizados pela confortadora letra e melodia do hino 314 do “Cantor Cristão”:
“Lutas sem cessar hei de atravessar, descansando no poder de Deus; não me
deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus.”
O Senhor é perfeitamente bom, cheio de amor e graça; Suas palavras e
atos são provas que detém todo o poder, toda honra, toda glória e todo louvor.
Que o mês de maio, no ano da comemoração dos 60 anos da Igreja
Memorial Batista, seja a oportunidade de Deus agir em nós revelando Sua
graça e poder. Que os feridos de alma sejam curados e que os cativos e
oprimidos sejam livres. Que Deus nos proteja poderosamente. Sigamos
descansado no poder de Deus!

