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Pr. Adão Brasileiro 

DEUS É MAIS PODEROSO 

Efésios 3:16-21  Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio 

do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé; e oro para que vocês, arraigados e alicerçados 

em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, 

e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. 

Àquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que 

atua em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre! Amém! 

 

Se Deus não te completar você jamais será cheio, se Deus não preencher os espaços que há em ti quem preenchera? Uma 

pessoa? Um emprego? Um ministério? Um parente? Só para te lembrar, Você tem um buraco dentro de ti, que é do 

tamanho de DEUS, e qualquer coisa que quiser completar, jamais conseguirá! Você pode pensar: Eu vou entrar nesse 

negocio, e eu vou ter que parar de um monte de coisa que me “completa”  Quando se tem JESUS, Tem a PLENITUDE! E 

o que é Plenitude? Plenitude é a Condição daquilo que está completo, inteiro; que se apresenta em sua totalidade ou 

integralmente: Exemplo: a beleza em sua plenitude, Beleza Total! 

 

As vezes a gente começa a procurar algo que queremos muito ne não achamos, então  aparece algo muito similar e 

compramos e damos mais alguns passos e achamos aquilo que procurávamos na sua plenitude, só que já gastamos o 

dinheiro então ficamos com aquele incompleto mesmo, aquele paralelo, aquele que é similar, e não o completo! ROUPAS, 

SAPATOS, SMARTHFONES E OUTROS. Passamos a vida buscando a plenitude e não achamos, pois, achamos que a 

plenitude esta no relacionamento, na formação profissional e seu reconhecimento, no dinheiro. O que te  satisfaz?  

Quando o texto diz: ... compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade Deus esta por todos os lados em 

cima e em baixo nos cercando e nos completando com a sua plenitude. As pessoas não são plenas por que acham que 

DEUS não vai lhe proporcionar essas alegrias acha que Deus é limitado. Entramos na Presença de DEUS e ficamos 

extasiados, e achamos que aquilo que sentimos é a “Plenitude de DEUS, e te digo que NÃO! Aquilo não é a Plenitude de 

DEUS, Aquilo é apenas a Presença de DEUS, e isso Bastaria para nós, MAIS DEUS QUER TE DAR MAIS! 

 

Marcos 10:28-30 Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos, e te seguimos. E Jesus, respondendo, disse: 

Em verdade vos digo que ninguém há, que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou 

filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho, Que não receba cem vezes tanto, já neste tempo, em casas, e 

irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições; e no século futuro a vida eterna. 

 

Pense, E quem não tinha nada? Não abandonou nada? Então o que vier é lucro! DEUS TEM TUDO O QUE VOCE 

PRECISA! Não podemos buscar só um pouco e esquecer-se de continuar a buscar MAIS E MAIS! Você pode entrar em 

um Lugar e encontrar AMOR. O Amor é o Maior dos Dons, Porém DEUS é o Criador do AMOR! O Amor pode até te 

abastecer, alimentar naquele tempo, porém EXISTE MAIS! Não podemos ficar apenas em uma porção, existe MUITO 

MAIS DE DEUS, POIS ELE É PODEROSO PARA TE DAR INFINITAMENTE MAIS DO QUE TUDO QUE ESTÁ 

PEDINDO OU PENSANDO! DEUS É MAIS PODEROSO... DEUS É COMPLETO, DEUS É TUDO O QUE VOCE 

PRECISA.  TUDO MESMO! ALGUMAS PESSOAS NÃO ENTENDEM. Não Preciso entender a AGUA, não preciso 

entender o arroz, não preciso entender o SOL, mesmo sem entender eu PRECISO E Necessito de AGUA COMIDA E 

CALOR! Quem sabe você pode dizer: “Eu não entendo DEUS”... E dai? Não preciso Entender! EU PRECISO E PONTO! 

 

1 Coríntios 1:17-31 Porque Cristo enviou-me, não para batizar, mas para evangelizar; não em sabedoria de palavras, 

para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem; mas para nós, que 

somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito: Destruirei a sabedoria dos sábios, E aniquilarei a inteligência dos 

inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus 

louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, 

aprouve a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, e os gregos buscam 

sabedoria; Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, e loucura para os gregos. 

Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus, e sabedoria de Deus. 

Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens; e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque, 

vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os 

nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias; e Deus escolheu 

as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes; E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as 

que não são, para aniquilar as que são; Para que nenhuma carne se glorie perante ele. 

Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção; 

Para que, como está escrito: Aquele que se gloria glorie-se no Senhor.                                  
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