
Quem é Deus? Deus é Poderoso!
Tua é, SENHOR, a magnificência,

E o poder, e a honra.  
(1 Crônicas 29:11 ACR)

 Bíblia 

Sagrada



Deus é o poder e a vida 
do universo, a força 
espiritual amorosa por 
trás de todas as coisas. 
“[Deus] fez a terra pelo 
Seu poder” (Jeremias 
10:12). 

Quando você pensa em “poder,” o que lhe vem à cabeça?



Talvez pense em um homem forte que consegue carregar 
coisas pesadas, alguém como Atlas, o 

 personagem da mitologia que tinha força 
 suficiente para carregar a Terra nas costas. 

Puxa! Como  
ele é forte!



Ou talvez pense no 
poder necessário para 
enviar um satélite para 
o espaço.



Ou talvez o que lhe 
venha a cabeça é 
o que já ouviu as 
pessoas dizerem que 
“está sem força”, 
quando acontece 
algo na eletricidade, 
e não se pode 
acender as luzes ou 
ligar o computador.
 
Esses são exemplos 
de diferentes tipos de 
poder. Mas não há 
nada tão poderoso 
como Deus.

O que 
aconteceu à 

TV?
Estamos  

sem força.



O poder de Deus pode ser visto de 
várias formas, tais como o poder da 
vida, que é a energia que ajuda uma 
pequena maçã germinar (florescer) e 
crescer e se transformar numa árvore 
cheia de maçãs.



O magnificente poder de Deus 
também pode ser visto em um 
bebê. Um bebê é tão pequeno 
quando nasce, mas então 
cresce e se torna numa criança, 
depois em um adolescente e 
finalmente um adulto.



Deus é o grande ser espiritual de amor por trás de todas as coisas. Ele é o poder do amor que criou o mundo. 
A Bíblia nos diz que “Deus é amor” (1 João 4:8); Deus, o poder do amor, é o maior poder no mundo!
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