
Efésios 3.17-21 
 

“...que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de 
que, estando arraigados e fundados em amor, 

18 possais compreender, com todos os santos, qual seja a 
largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, 

19 e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o 
entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude 

de Deus. 
20 Ora, àquele que é poderoso para fazer tudo muito mais 
abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, 

segundo o poder que em nós opera, 
21 a esse seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as 

gerações, para todo o sempre. Amém.” 
 

Deus é poderoso para fazer o que Ele quer, quando e aonde Ele 
quer e através de quem Ele quer! 
 
Nenhum homem conhece tudo o que está no coração de Deus. 
Podemos conhecer, por pura misericórdia, coisas que Ele nos 
permita saber, mas mesmo assim, são apenas fragmentos. 
Portanto, ninguém deveria, jamais, murmurar, desistir, contar como 
perdida uma batalha, antes que tudo tenha cheguado ao final. 
 
 

O Deus que Pode Tudo 
 
O nosso Deus é mestre em nos surpreender com aquilo que nunca 
se quer sonhamos. 
 
1. José 
Gn 37.5-8 José teve um sonho, que contou a seus irmãos; por 
isso o odiaram ainda mais. 6 Pois ele lhes disse: Ouvi, peço-
vos, este sonho que tive:7 Estávamos nós atando molhos no 
campo, e eis que o meu molho, levantando-se, ficou em pé; e 
os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu 
molho.8 Responderam-lhe seus irmãos: Tu pois, deveras 
reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por 
isso ainda mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das 
suas palavras. 
 
Seus sonhos, diziam a José, que um dia ele seria um líder na casa 
de seu pai, mas, o que José nem imaginava, era que exerceria o 
governo sobre o Egito e muitas outras nações que ficariam sujeitas 
ao seu favor, pois, só no Egito haveria mantimentos durante o 
período das vagas magras. 
 



José teve passar, antes, por um período de muitas perdas. Foi 
invejado por seus irmãos e dado como morto, vendido como 
escravo, depois, caluniado na casa de Potifar, preso como malfeitor 
e esquecido na prisão por aquele a quem ajudou a livrar da morte. 
 
Foram anos de tragédias e decepções com os homens e de sonhos 
que não se cumpriam.  
 
Mas, o nosso Deus, que é poderoso para fazer muito além do que 
pedimos ou pensamos, transformou tudo isso em bênçãos, honra e 
vitória.  
 
Além disso, sua família, o Egito e muitas nações vizinhas também 
se beneficiaram com a bênção de Deus à seu servo José. 
 
Lição: José nunca murmurou contra Deus. Manteve firme a sua fé. 
 
 
02. Gideão 
 
Juizes 6.12-16 Apareceu-lhe então o anjo do Senhor e lhe 
disse: O Senhor é contigo, ó homem valoroso. 
13 Gideão lhe respondeu: Ai, senhor meu, se o Senhor é 
conosco, por que tudo nos sobreveio? e onde estão todas as 
suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não 
nos fez o Senhor subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos 
desamparou, e nos entregou na mão de Midiã. 
14 Virou-se o Senhor para ele e lhe disse: Vai nesta tua força, 
e livra a Israel da mão de Midiã; porventura não te envio eu? 
15 Replicou-lhe Gideão: Ai, senhor meu, com que livrarei a 
Israel? eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e 
eu o menor na casa de meu pai. 
16 Tornou-lhe o Senhor: Porquanto eu hei de ser contigo, tu 
ferirás aos midianitas como a um só homem. 
 
Gideão nunca imaginou que um dia Deus o escolheria para ser 
libertador de seus irmãos, lutando contra inimigos mais numerosos 
e mais fortes.  
 
Ele tinha um complexo que o perseguia. Ele se achava um zero a 
esquerda, alguém insignificante mesmo. Além disso, ele e seu povo 
vinham sofrendo saques, derrotas, humilhações 
 
Mas, o Deus que nos surpreende com aquilo que nem imaginamos, 
decidiu usar esse homem e sua casa para restaurar a presença de 
Deus em Israel, trazer de volta a prosperidade, a paz e o respeito 
dos outros povos.  
 



Lição: Gideão fez provas de Deus, mas a partir do momento em 
que teve a certeza de que Deus era com ele, nunca mais duvidou 
ou recuou. Seguiu em frente derrotando os inimigos de Israel. 
 
03. Davi 
1 Sm 16.4-13 Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio 
a Belém; então os anciãos da cidade lhe saíram ao encontro, 
tremendo, e perguntaram: É de paz a tua vinda? 
5 Respondeu ele: É de paz; vim oferecer sacrifício ao Senhor. 
Santificai-vos, e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a 
Jessé e a seus filhos, e os convidou para o sacrifício. 
6 E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse: 
Certamente está perante o Senhor o seu ungido. 
7 Mas o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua 
aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o 
rejeitei; porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o 
homem olha para o que está diante dos olhos, porém o 
Senhor olha para o coração. 
8 Depois chamou Jessé a Abinadabe, e o fez passar diante de 
Samuel, o qual disse: Nem a este escolheu o Senhor. 
9 Então Jessé fez passar a Samá; Samuel, porém, disse: 
Tampouco a este escolheu o Senhor. 
10 Assim fez passar Jessé a sete de seus filhos diante de 
Samuel; porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu 
a nenhum destes. 
11 Disse mais Samuel a Jessé: São estes todos os teus 
filhos? Respondeu Jessé: Ainda falta o menor, que está 
apascentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda 
trazê-lo, porquanto não nos sentaremos até que ele venha 
aqui. 
12 Jessé mandou buscá-lo e o fez entrar. Ora, ele era ruivo, de 
belos olhos e de gentil aspecto. Então disse o Senhor: 
Levanta-te, e unge-o, porque é este mesmo. 
13 Então Samuel tomou o vaso de azeite, e o ungiu no meio 
de seus irmãos; e daquele dia em diante o Espírito do Senhor 
se apoderou de Davi. Depois Samuel se levantou, e foi para 
Ramá. 
 
Davi já conhecia o Senhor, enfrentava urso, leão e lobos e os 
derrotava pelo poder de Deus, mas, Davi nunca imaginou que seria 
ungido para reinar sobre Israel. Vivia zelando pelas ovelhas que 
não eram suas, mas de seu pai.  
 
Foi invejado, caluniado e perseguido por Saul, viveu como nômade 
no deserto. Foram anos de tragédias e decepções.  
 
Mas um dia, o Deus que transforma toda tragédia em bênçãos e 
vitória, colocou Davi como rei sobre toda a nação, lhe dando vitória 



sobre todos os outros povos, lhe tornou um guerreiro imbatível e lhe 
deu um exército invencível. 
 
As bênçãos e vitórias de Davi, beneficiaram sua família, a nação de 
Israel e todas as nações vizinhas, pois, todos temiam o rei Davi e o 
exército de Israel, por isso foi estabelecida a paz na região. 
 
Lição: Davi, mesmo em meio à guerras, nunca deixou de ser um 
adorador. Os salmos comprovam isso. Por isso Deus o chama de 
um homem segundo o meu coração. 
 
04. Neemias 
 
Ne 1.1-6 Palavras de Neemias, filho de Hacalias. Ora, sucedeu 
no mês de quisleu, no ano vigésimo, estando eu em Susã, a 
capital, 
2 que veio Hanâni, um de meus irmãos, com alguns de Judá; 
e perguntei-lhes pelos judeus que tinham escapado e que 
restaram do cativeiro,  e acerca de Jerusalém. 
3 Eles me responderam: Os restantes que ficaram do 
cativeiro, lá na província estão em grande aflição e opróbrio; 
também está derribado o muro de Jerusalém, e as suas portas 
queimadas a fogo. 
4 Tendo eu ouvido estas palavras, sentei-me e chorei, e 
lamentei por alguns dias; e continuei a jejuar e orar perante o 
Deus do céu, 
5 e disse: Ó Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, que 
guardas o pacto e usas de misericórdia para com aqueles que 
te amam e guardam os teus mandamentos: 
6 Estejam atentos os teus ouvidos e abertos os teus olhos, 
para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante 
ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, confessando 
eu os pecados dos filhos de Israel, que temos cometido 
contra ti; sim, eu e a casa de meu pai pecamos; 
 
Ne 2.1,2 Sucedeu, pois, no mês de nisã, no ano vigésimos do 
rei Artaxerxes, quando o vinho estava posto diante dele, que 
eu apanhei o vinho e o dei ao rei. Ora, eu nunca estivera triste 
na sua presença. 
2 E o rei me disse: Por que está triste o teu rosto, visto que 
não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração. Então 
temi sobremaneira. 
 
Neemias ficou profundamente impactado e abatido com a situação 
do seu povo, que vivia na miséria, na insegurança e em 
humilhação. Ele passou a jejuar e a orar para que Deus fizesse um 
milagre e mudasse aquela situação. Ele nem imaginou que Deus o 
escolheria para realizar tal proeza. 



Servia como mordomo ao rei de um povo que tinha subjugado 
Israel, nem livre Neemias era. 
 
Mas, o Deus que ouve as nossas orações sinceras e não rejeita um 
coração quebrantado, tocou no coração do rei Ataxerxes que 
passou a trabalhar em favor de Neemias pelo bem do povo de 
Deus. 
 
Neemias foi caluniado, perseguido e ameaçado por Sambalat e 
seus comparsas. Levou vários meses trabalhando com uma arma 
na mão, até concluir os muros caídos. 
 
Lição: Neemias foi determinado, do início ao fim, em cumprir sua 
missão. Não perdeu tempo com nada nem ninguém que estivesse 
fora do seu plano. 
 
E você? Será que pode crer que o Senhor pode transformar 
qualquer tragédia ou decepção em bênçãos e vitória? Para você, 
sua família e para muitos que estiverem ao seu redor? 
 
Conclusão: Jer 33.1-3 - E veio a palavra do Senhor a Jeremias, 
segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da 
guarda, dizendo: 2 Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor 
que forma isto, para o estabelecer; o Senhor é o seu nome. 3 
Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas 
grandes e ocultas, que não sabes. 
 
Pare de reclamar e se queixar e comece a trabalhar buscando a 
bênção e a vitória que vem do Senhor!  


