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A DOUTRINA DE DEUS: DEUS ONIPOTENTE
O Senhor fez dos céus o seu trono, de onde reina sobre todas as coisas. Louvem o Senhor todos os anjos,
os poderosos que executam seus planos, os que cumprem cada uma de suas ordens. Sim, louvem o
Senhor os exércitos de anjos, os que o servem e fazem sua vontade. Louve o Senhor tudo o que ele criou,
todas as coisas em todo o seu reino. Todo o meu ser louve o Senhor. Salmos 103:19-22 NVT
A onipotência de Deus está diretamente ligada à Sua soberania. Por isso precisamos diferenciar
entre seu poder absoluto e seu poder ordenado.
1.Poder absoluto refere-se ao que Deus pode possivelmente fazer, mas não necessariamente faz –
Mateus 3.9 ARA E não comeceis a dizer entre vós mesmos: Temos por pai a Abraão; porque eu vos afirmo
que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão.
2.O poder ordenado de Deus aponta para o que ele realmente dec retou de acordo com sua vontade e,
então, providencialmente cumpre – Isaías 55.11 ARA Assim será a palavra que sair da minha boca: não
voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei .
Assim, Deus é capaz de cumprir toda a sua santa vontade. Essa é a definição de onipotência. O
que essa verdade significa para o povo de Deus?
1.A onipotência de Deus significa um refúgio eterno e inabalável para o povo de Deus, na eterna glória de
Deus. Porém, Deus não recebe glória da queles que contemplam a sua glória e não têm prazer nele – II
Crônicas 16.9 NVT Os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar sua força àquele cujo coração
é inteiramente dedicado a ele.
2.Essa confiança é o poder da obediência radical ao chamado de Deus – Salmos 91.1,2 NVT Aquele que
habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo -poderoso. Isto eu declaro a respeito
do Senhor: ele é meu refúgio, meu lugar seguro, ele é meu Deus e nele confio .
3.Nada além do que ele ordena pa ra o seu bem pode acontecer com você – I Coríntios 10.13 NVT As
tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel, e ele não permitirá
tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, ele mostrará uma saída para
que consigam resistir.
4.Deus não exerceu sua onipotência para libertar Jesus da cruz. Ele também não a exercerá para livrar
você e eu da tribulação – João 15.20 ARA Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior
do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros; se guardaram a minha
palavra, também guardarão a vossa.
5.A onipotência de Deus também significa reverência e recompensa para o povo com que Ele fez uma
aliança eterna – Lucas 9.24 NVT Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas, se abrir mão de sua vida
por minha causa, a salvará.
6.Mesmo as nações que rejeitam o seu governo serão levadas a cumprir os planos da onipotência e da
soberania de Deus – Salmos 86.9 NVT Todas as nações que criaste virão e se prostrarão diante de ti,
Senhor, e glorificarão o teu nome.
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