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O DEUS MAIOR QUE TUDO, 
O DEUS TODO PODEROSO 

  
Todos nós que chegamos aqui, precisamos render o nosso tempo e o nosso 
coração ao Deus Todo Poderoso. 
 
Pois, não há homem ou mulher que possa ofuscar a presença do nosso Deus, 
por mais belo, inteligente ou capacitado que seja. 
 
Não há anjo ou demônio que possa resistir a um confronto com o nosso 
Deus.  
 
Não há problema ou obra maligna que não possam ser anulados pelo 
nosso El-Shadai. 
 
Assim, o primeiro passo em direção à vida cristã vitoriosa é este: CRER E 
CONFIAR INCONDICIONALMENTE EM DEUS, REDENDENDO-SE AO SEU 
COMPLETO DOMÍNIO, ATRAVÉS DO SEU FILHO JESUS CRISTO. 
 
“EU CREIO E CONFIO INCONDICIONALMENTE NO PODER DO MEU DEUS. 
E A ELE RENDO MINHA VIDA POR COMPLETO, NA PESSOA DO SENHOR 
JESUS CRISTO, PORQUE EU SEI QUE ELE É MAIOR E MAIS PODEROSO DO 
QUE SATANÁS E TODAS AS SUAS ARTIMANHAS.”  (Todos devem declarar 
em voz alta) 
 
Se desejamos fazer a obra de Deus com resultados que glorifiquem o nome 
e o reino do Senhor, com frutos que permaneçam como legado para as 
próximas gerações, precisamos ter a inigualável experiência de andar com 
o Deus maior do que tudo.  
 
A Palavra nos diz quem é o nosso Deus: 
 
(1) O SENHOR E DEUS DOS EXÉRCITOS 
 

Is 47.4 - Quanto ao nosso Redentor, o Senhor dos exércitos é o seu 

nome, o Santo de Israel. 

  

Is 51.15 - Pois eu sou o Senhor teu Deus, que agita o mar, de modo que 

bramem as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. 

 

Jr 10.14-16 - Todo homem se embruteceu e não tem conhecimento; da 

sua imagem esculpida envergonha-se todo fundidor; pois as suas 

imagens fundidas são falsas, e nelas não há fôlego. Vaidade são, obra 

de enganos; no tempo da sua visitação virão a perecer. Não é 

semelhante a estes aquele que é a porção de Jacó; porque ele é o que 

forma todas as coisas, e Israel é a tribo da sua herança. Senhor dos 

exércitos é o seu nome. 
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Os profetas Isaías e Jeremias exerceram seus ministérios durante um 
período negro da história do povo hebreu. Um tempo de pecados, de 
idolatria e de incredulidade. Um tempo de guerras em que inimigos 
poderosos derrotaram e escravizaram a sua nação.  
 
Mas esses homens, separados para a obra do Senhor, nunca perderam de 
vista quem era o Deus a quem eles serviam: O Senhor dos Exércitos!  
 
Eles nunca pararam de falar da grandeza de Deus a seus compatriotas, a 
fim de que ninguém esmorecesse. Foram entusiastas em meio ao caos, 
visionários em meio à derrota, nunca tiraram os olhos dAquele que os 
chamou: O Senhor Deus dos exércitos.  
 
Você não precisa perder a sua paz quando as retaliações do inferno 
começam a aparecer, tudo o que temos a fazer é invocar o nome do 
Senhor e confiar que Ele é quem nos defende contra todo o mal. 
 
O nosso Deus nunca perdeu e jamais perderá uma guerra, principalmente 
quando o alvo do inimigo são as vidas preciosas dos seus servos. 
 
Quando entramos numa batalha espiritual em nome do Senhor, Ele é quem 
toma as dores por nós. 
 
Você foi chamado por Deus para fazer parte deste ministério, então, Deus 
equipará você e jamais te abandonará a mercê do inimigo. 
 
DEIXE O SENHOR DOS EXÉRCITOS LUTAR AS TUAS GUERRAS!  
 
É ELE QUEM CONHECE TODAS AS TÁTICAS DE GUERRA.  
 
É ELE QUEM SABE COMO DERROTAR O NOSSO INIMIGO.   
 
ELE TEM PRAZER EM LIVRAR OS QUE CONFIAM NO SEU NOME!  E O SEU 
NOME, É O SENHOR DOS EXÉRCITOS! 
 
(2) O DEUS DO FOGO 
 

Êx 24.15-18 - E tendo Moisés subido ao monte, a nuvem cobriu o monte. 

Também a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o 

cobriu por seis dias; e ao sétimo dia, do meio da nuvem, Deus chamou 

a Moisés. Ora, a aparência da glória do Senhor era como um fogo 

consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Moisés, 

porém, entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte; e Moisés 

esteve no monte quarenta dias e quarenta noites. 

 

Sl 50.3 - O nosso Deus vem, e não guarda silêncio; diante dele há um 

fogo devorador, e grande tormenta ao seu redor. 

 

Sl 97.3 - Adiante dele vai um fogo que abrasa os seus inimigos em redor. 
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Hb 12.28,29 - Pelo que, recebendo nós um reino que não pode ser 

abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus 

agradavelmente, com reverência e temor; pois o nosso Deus é um fogo 

consumidor. 
Moisés passou 40 dias no meio do fogo de Deus e teve sua vida 
transformada, recebeu a revelação da Palavra (as Tábuas da Lei) e se 
apegou com intimidade ao Senhor, de tal maneira, que não quis ir mais a 
lugar nenhum se não fosse com Ele e sem antes ver a Sua glória. 
 
Muita gente tem se recusado a servir a Deus, porque se acha incapaz de 
abandonar alguns pecados que ainda teimam em aflorar em suas vidas.  
 
No entanto, todos que sinceramente se rendem aos pés do Senhor, são 
“queimados” pelo fogo consumidor que emana onde Deus estiver 
recebendo Honra, força, domínio, louvor e glória. 
 
Diante desse fogo divino, pecadores são purificados, libertos e santificados 
para andarem na presença de Deus, como testemunhas do Seu poder e do 
Seu perdão. 
 
Temos que deixar que o fogo de Deus arda em nossa vida, todos os dias, 
removendo tudo o que é armadilha, tudo o que é impuro, tudo o que é 
devaneio (ilusão). 
 
Deixe o fogo de Deus trazer à tona tudo o que é precioso, tudo o que é 
ouro em você. Ele fará brilhar a sua luz! 
 

“Que a beleza de Cristo se veja em mim 
Sua admirável pureza e amor 
Vem! Oh! Chama divina vem! 
Todo o meu ser refina até... 
Que a beleza de Cristo se veja em mim 
Que a beleza de Cristo se veja em mim!” 

 
 
 
(3) O DEUS DA LUZ 
 

2 Sm 22.28,29 - Livrarás o povo que se humilha, mas teus olhos são 

contra os altivos, e tu os abaterás. Porque tu, Senhor, és a minha 

lâmpada! O Senhor alumiará as minhas trevas. 

 

1 Jo 1.4,5 - Estas coisas vos escrevemos, para que o nosso gozo seja 

completo. E esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos: 

que Deus é luz, e nele não há trevas nenhumas. 

 

O rei Davi, em gratidão e reconhecimento a todos os livramentos e vitórias 
que o Senhor seu Deus lhe dera, entoou esse cântico, declarando que o seu 
caminho, na presença de Deus, era iluminado por uma “lâmpada”, ou seja, 
o discernimento que lhe vinha da parte de Deus. 
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O apóstolo João declara que se Deus estiver presente, seja qual for a 
situação, nada ficará oculto, pois, sua presença expulsa todos os planos do 
reino das trevas. 
 
O cristão que busca constante direção para sua vida, jamais fica preso no 
engano, pois, na presença de Deus é impossível as trevas prevalecerem, a 
luz do Senhor é mais forte do que tudo. 
 
Quando vivemos na luz de Deus, até as intenções mais ocultas nos corações 
dos homens nos são reveladas. É a operação do Espírito do conhecimento. 
 
PROCURE NUNCA SAIR DEBAIXO DA LUZ DE DEUS, POIS É ELA QUE 
CONFUNDE E OFUSCA O INIMIGO, ATÉ CEGÁ-LO MESMO, AO PONTO 
DE NÃO CONSEGUIR ENXERGAR A VOCÊ, MAS SÓ AO BRILHO DO DEUS 
TODO PODEROSO. Gn 19.10,11 - Aqueles homens, porém, estendendo as 
mãos, fizeram Ló entrar para dentro da casa, e fecharam a porta; e feriram 
de cegueira os que estavam do lado de fora, tanto pequenos como grandes, 
de maneira que cansaram de procurar a porta. 
 

At 9.8 – Saulo ficou cego quando perseguia os crentes. 
At. 13.11 – Elimas, o mágico, ficou cego ao perseguir o Apóstolo Paulo. 
 

(4) O DEUS DA GLÓRIA 
 

Êx 16.10 - Depois disse Moisés a Arão: Dize a toda a congregação dos 

filhos de Israel: Chegai-vos à presença do Senhor, porque ele ouviu as 

vossas murmurações. E quando Arão falou a toda a congregação dos 

filhos de Israel, estes olharam para o deserto, e eis que a glória do 

Senhor, apareceu na nuvem. 

 

Nm 20.6 - Então Moisés e Arão se foram da presença da assembléia até 

a porta da tenda da revelação, e se lançaram com o rosto em terra; e a 

glória do Senhor lhes apareceu. 

 

2Cr 5.13,14 -  quando os trombeteiros e os cantores estavam acordes 

em fazerem ouvir uma só voz, louvando ao Senhor e dando-lhe graças, 

e quando levantavam a voz com trombetas, e címbalos, e outros 

instrumentos de música, e louvavam ao Senhor, dizendo: Porque ele é 

bom, porque a sua benignidade dura para sempre; então se encheu 

duma nuvem a casa, a saber, a casa do Senhor, de modo que os 

sacerdotes não podiam ter-se em pé, para ministrar, por causa da 

nuvem; porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. 

 

Ez 3.23 - Então me levantei, e saí ao vale; e eis que a glória do Senhor 

estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar; e caí com o rosto 

em terra. 

 

Ez 44.4 - Então me levou pelo caminho da porta do norte, diante do 

templo; e olhei, e eis que a glória do Senhor encheu o templo do 

Senhor; pelo que caí com o rosto em terra. 
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Moisés, os sacerdotes do templo de Salomão, o profeta Ezequiel e tantos 
outros, aprenderam uma lição preciosa e inesquecível: TODA GLÓRIA 
PERTENCE AO SENHOR NOSSO DEUS!  
 
Ninguém consegue concorrer com a glória dEle, quando é ela que se 
manifesta, pois a reação sempre será cair com o rosto em terra! 
 
Deus manifestou a Sua glória quando o povo de Israel murmurava contra os 
seus servos Moisés e Arão. Isso nos ensina que, se estivermos inocentes, toda 
murmuração contra nós, será tomada por Deus e Ele se manifestará em 
nosso favor, trazendo a solução segundo a Sua vontade. 
 
Deus manifestou a Sua glória quando o rei Salomão concluiu o templo e 
deu início ao culto de consagração para exaltar somente o nome do 
Senhor. Isso nos mostra que, em tudo o que fizermos em nome de Deus e 
para Deus, somente Ele, o Senhor, deve ser exaltado, mais ninguém, e aí, a 
glória descerá sobre nós. 
 
O profeta Ezequiel descobriu que, ao que vê a glória de Deus, repousa 
sobre este uma enorme responsabilidade. Isso nos ensina que a obra de 
Deus deve ser levada a sério. Nunca feita de qualquer maneira ou 
entregue a qualquer pessoa. Porém, jamais deve ser realizada como se 
fosse um peso, um fardo, mas com o sentimento de gratidão por fazer 
parte de algo sublime. 
 
Devemos: 

1) Santificar nossa vida, submetendo-a a Palavra. 
2) Nos encher da unção do Espírito e mantê-la, orando e jejuando. 
3) Adquirir conhecimento da Palavra e também secular, para sermos 

usados como vasos, aonde Deus nos quiser colocar. 
 
(5) O DEUS DOS MILAGRES  
 
Êx 14.19-31 - Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, 

se retirou e se pôs atrás deles; também a coluna de nuvem se retirou de 

diante deles e se pôs atrás, 20 colocando-se entre o campo dos 

egípcios e o campo dos israelitas; assim havia nuvem e trevas; contudo 

aquela clareava a noite para Israel; de maneira que em toda a noite 

não se aproximou um do outro. 21 Então Moisés estendeu a mão sobre o 

mar; e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela 

noite, e fez do mar terra seca, e as águas foram divididas. 22 E os filhos 

de Israel entraram pelo meio do mar em seco; e as águas foram-lhes 

qual muro à sua direita e à sua esquerda. 23 E os egípcios os 

perseguiram, e entraram atrás deles até o meio do mar, com todos os 

cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros. 

24 Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna do fogo e da nuvem, olhou 

para o campo dos egípcios, e alvoroçou o campo dos egípcios; 25 

embaraçou-lhes as rodas dos carros, e fê-los andar dificultosamente; de 

modo que os egípcios disseram: Fujamos de diante de Israel, porque o 
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Senhor peleja por eles contra os egípcios.26 Nisso o Senhor disse a 

Moisés: Estende a mão sobre o mar, para que as águas se tornem sobre 

os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. 27 Então 

Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao 

amanhecer, e os egípcios fugiram de encontro a ele; assim o Senhor 

derribou os egípcios no meio do mar. 28 As águas, tornando, cobriram 

os carros e os cavaleiros, todo o exército de Faraó, que atrás deles 

havia entrado no mar; não ficou nem sequer um deles. 

29 Mas os filhos de Israel caminharam a pé enxuto pelo meio do mar; as 

águas foram-lhes qual muro à sua direita e à sua esquerda. 30 Assim o 

Senhor, naquele dia, salvou Israel da mão dos egípcios; e Israel viu os 

egípcios mortos na praia do mar. 31 E viu Israel a grande obra que o 

Senhor operara contra os egípcios; pelo que o povo temeu ao Senhor, e 

creu no Senhor e em Moisés, seu servo. 

 
1Rs 18.30-39 - Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo 

o povo se chegou a ele. E Elias reparou o altar do Senhor, que havia 

sido derrubado. 31 Tomou doze pedras, conforme o número das tribos 

dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel 

será o teu nome; 32 e com as pedras edificou o altar em nome do 

Senhor; depois fez em redor do altar um rego, em que podiam caber 

duas medidas de semente. 33 Então armou a lenha, e dividiu o novilho 

em pedaços, e o pôs sobre a lenha, e disse: Enchei de água quatro 

cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. 34 Disse 

ainda: fazei-o segunda vez; e o fizeram segunda vez. De novo disse: 

Fazei-o terceira vez; e o fizeram terceira vez. 35 De maneira que a água 

corria ao redor do altar; e ele encheu de água também o rego. 36 

Sucedeu pois que, sendo já hora de se oferecer o sacrifício da tarde, o 

profeta Elias se chegou, e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque, e 

de Israel, seja manifestado hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou 

teu servo, e que conforme a tua palavra tenho feito todas estas coisas. 

37 Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo conheça 

que tu, ó Senhor, és Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. 38 Então 

caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, e o 

pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. 39 Quando o povo viu 

isto, prostraram-se todos com o rosto em terra e disseram: O senhor é 

Deus! O Senhor é Deus! 

 

Mc 4.37-40 - E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas 

batiam dentro do barco, de modo que já se enchia. 38 Ele, porém, 

estava na popa dormindo sobre a almofada; e despertaram-no, e lhe 

perguntaram: Mestre, não se te dá que pereçamos? 39 E ele, 

levantando-se, repreendeu o vento, e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. 

E cessou o vento, e fez-se grande bonança. 40 Então lhes perguntou: Por 

que sois assim tímidos? Ainda não tendes fé? 

 
 
Estes são apenas três dos muitos milagres e das muitas maravilhas 
operadas por Deus, que a Bíblia relata. Poderíamos passar muitos e muitos 
dias lendo e pregando sobre cada um deles. No entanto, a mesma 
pergunta que Deus fez a Moisés e que Jesus fez aos discípulos está diante 
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de todos nós nesse dia: VOCÊ AINDA NÃO TEM FÉ? AINDA NÃO CRÊ QUE 
EU SOU O DEUS DOS MILAGRES? QUE POSSO FAZER QUALQUER COISA? 
 
MINISTRAÇÃO: 
Você está disposto(a) VIVER pelo poder do DEUS MAIOR DO QUE TUDO 
OU DESEJA CONTINUAR LUTANDO SÓ COM SUAS PRÓPRIAS FORÇAS? 
 
Entregue-se ao completo senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. 
 
Declare a Ele sua fé incondicional no Deus Todo Poderoso!  
 
Consagre novamente a Ele os seus dons, os seus bens, a sua família, o seu 
ministério! 
 
Dê voz de comando ao inferno, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, e ordene 
que os demônios soltem seus familiares, seus liderados, suas finanças, seus 
sonhos... 
 
Visualize, pela fé, o crescimento e a multiplicação de tudo aquilo que você 
faz e ainda fará para Deus! 
 
 


