Quão Grande És!
O poder para criar do nada nosso mundo, todo o
universo e tudo o que nele há está muito além do
que a imaginação humana é capaz de conceber. A
inteligência, a criatividade, a precisão, a absoluta
maravilha e o poder de Deus estão muito além da
nossa compreensão. Quando meditamos nessas
maravilhas, a única resposta apropriada é o louvor
e a adoração.
Ao longo das Escrituras, Deus é citado como Deus
Altíssimo, o Todo-poderoso, ou Deus Todopoderoso. Em hebraico, “Deus Todo-poderoso” é El
Shaddai, o que significa o Onipotente ou o
Poderoso. Seu poder ilimitado está expresso tanto
no Antigo Testamento quanto no Novo:
•
•
•
•

Ele é o Criador do céu e da terra,1
O que edificou todas as coisas, 2
Deus, que faz todas as coisas, 3
Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais
abundantemente além daquilo que pedimos ou
pensamo, 4
• Ele faz coisas grandes, que não se podem
esquadrinhar, 5
• faz tudo o que lhe agrada. 6
• Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o
Soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e
temível. 7

Aquele que amamos e adoramos é
maravilhoso e poderoso, a ponto de fazer
qualquer coisa que esteja alinhado com
quem Ele é. Certamente, há certas coisas
que Ele não pode fazer, tais como
imoralidades ou pecados. Ele não pode
negar-se a si mesmo8 nem ser tentado pelo
mal,9 pois essas coisas não estão alinhadas
com Sua natureza ou com o Seu ser. Fazer
essas coisas seria negar Sua própria
natureza. Contudo, Ele pode fazer qualquer
coisa compatível com Sua natureza e com
quem Ele é — e ninguém pode detê-lO.
•
•
•
•

O nosso Deus está nos céus; ele faz tudo
o que lhe agrada. 10
Mas ele é ele! Quem poderá fazer-lhe
oposição? Ele faz o que quer. 11
Tudo o que o Senhor desejou, ele o fez,
nos céus e na terra, nos mares e em todas
as suas profundezas. 12
Assim como desce a chuva e a neve dos
céus, e para lá não torna, mas rega a
terra, e a faz produzir, e brotar, e dar
semente ao semeador, e pão ao que
come, assim será a palavra que sair da
minha boca: Ela não voltará para mim
vazia, mas fará o que me apraz, e
prosperará naquilo para que a enviei. 13

Nosso Pai Celestial é tão poderoso que ninguém pode detê-lO,
resistir-Lhe ou derrotá-lO.
•
•

•

Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa
fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedir?14
Ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus?
Tu dominas sobre todos os reinos dos povos, e na tua mão
há força e poder, e não há quem te possa resistir.15
Não há sabedoria, nem entendimento, nem conselho
contra o Senhor.16

Deus é tão poderoso que nada é difícil demais para Ele.
•

•

•

•
•

Eu sei que tudo podes; nenhum dos teus planos pode ser
impedido. 17
Ah! Senhor Deus! Tu fizeste os céus e a terra com o teu grande
poder, e com o teu braço estendido. Nada há que te seja
demasiado difícil. 18
Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Acaso haveria
coisa demasiadamente difícil para mim? 19
Pois para Deus nada é impossível. 20
[Jesus] dizia: “Aba, Pai, todas as coisas te são possíveis.” 21

Portanto, qual é a resposta certa ao
nosso Deus, que é de grande poder,22
exaltado em poder;23 que fez a terra
pelo seu poder?24 A resposta certa ao
nosso Pai é a adoração, o louvor e a
ação de graças. Como os escritores
do Antigo Testamento e os do Novo,
devemos dizer:
•
•
•

•
•

Como são espantosas as coisas
que fazes! O teu poder é tão
grande.” 25
Exalta-te, ó Senhor, na tua força;
cantaremos e louvaremos o teu
poder. 26
Tua é, Senhor, a magnificência, e
o poder, e a honra, e a vitória, e a
majestade, pois teu é tudo o que
há nos céus e na terra. Teu é,
Senhor, o reino, e tu te exaltaste
sobre todos como chefe. 27
Grande é o nosso Senhor, e de
grande poder; o seu entendimento
não tem limite. 28
Grandes e maravilhosas são as
tuas obras, ó Senhor Deus Todopoderoso. Justos e verdadeiros são
os teus caminhos, ó Rei dos
séculos! 29

Como nos ensinam as Escrituras, o Senhor vosso Deus é o Deus
dos deuses, e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso
e terrível.30 Somos abençoados pelo privilégio de conhecê-lO.
Meditar no Seu poder e no Seu amor é algo que devemos fazer e
que deve nos provocar a louvar e adorá-lO.
•
•

Santo e temível é o seu nome!31
Ó Deus, tu és tremendo no teu santuário; o Deus de Israel dá
força e poder ao seu povo. Bendito seja Deus!32
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