O SENHOR DEUS TODO-PODEROSO REINA
Texto: Ap 19.6 “Também ouvi uma voz como a de grande multidão, como a voz de muitas águas, e como
a voz de fortes trovões, que dizia: Aleluia! porque já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso.”

Introdução: As Escrituras nos revelam um Deus soberano, ilimitado; O Deus Todo-Poderoso (Gn
1.1) “No princípio criou Deus os céus e a terra.” (Gn 48.3) “E disse Jacó a José: O Deus TodoPoderoso me apareceu em Luz, na terra de Canaã, e me abençoou”
Para o homem que nada é, nada para este homem. Para o Deus que tudo é, tudo para Ele: glória,
honra e louvor para todo o sempre. O SENHOR DEUS TODO PODEROSO REINA:

I. REINA SOBRE A CRIAÇÃO
1. Todas as coisas foram criadas por Ele, Jo 1.1-3 “No princípio era o Verbo, e o Verbo estava
com Deus, e o Verbo era Deus. 2 Ele estava no princípio com Deus. 3 Todas as coisas foram feitas por
intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez.”.
2. Abriu o Mar Vermelho, Êx 14.28-30 “ 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.”
3. Deteve o sol e a lua no tempo de Josué, Js 10.12-14 “ Então Josué falou ao Senhor, no dia em
que o Senhor entregou os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse na presença de Israel: Sol, detém-se
sobre Gibeom, e tu, lua, sobre o vale de Aijalom. 13 E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus
inimigos. Não está isto escrito no livro de Jasar? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôrse, quase um dia inteiro.14 E não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois dele, atendendo o Senhor
assim à voz dum homem; pois o Senhor pelejava por Israel.”.
4. Ordenou ao mar e ao vento que se aquietassem, Mt 8.23-27 “ E, entrando ele no barco,
seus discípulos o seguiram. 24 E eis que se levantou no mar tão grande tempestade que o barco era coberto
pelas ondas; ele, porém, estava dormindo. 25 Os discípulos, pois, aproximando-se, o despertaram, dizendo:
Salva-nos, Senhor, que estamos perecendo. 26 Ele lhes respondeu: Por que temeis, homens de pouca fé?
Então, levantando-se repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se grande bonança. 27 E aqueles homens se
maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem?”.

II. REINA SOBRE OS DEMÔNIOS
1. Porque pisou a cabeça de seu chefe, Gn 3.15 “ Porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a
tua descendência e a sua descendência; esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar.”.
2. Porque derrotando-os, os expôs publicamente à vergonha, Cl 2.14,15 “ E havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o do meio
de nós, cravando-o na cruz; 15 e, tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente e deles
triunfou na mesma cruz.”.
3. Porque deu à Igreja autoridade sobre todas as potesdades do mal, Lc 10.18,19 “Respondeu-lhes ele: Eu via Satanás, como raio, cair do céu. 19 Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e
escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo; e nada vos fará dano algum.”.

4. E muito em breve, ocorrerá o golpe final de Deus contra o diabo, através da Igreja,
Rm 16.20 “E o Deus de paz em breve esmagará a Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor
Jesus Cristo seja convosco”.

III. REINA SOBRE AS ENFERMIDADES
1. Porque Ele é a própria vida, Jo 1.4; 10.10 “Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens;
“O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir; eu vim para que tenham vida e a tenham em
abundância.”

2. Porque Ele é o Médico dos médicos, Êx 15.26; “Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu
Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os ouvidos aos seus mandamentos, e guardares
todos os seus estatutos, sobre ti não enviarei nenhuma das enfermidades que enviei sobre os egípcios; porque
eu sou o Senhor que te sara.”. Sl 103.3 “É ele quem perdoa todas as tuas iniqüidades, quem sara todas as
tuas enfermidades,
3. Porque do Calvário, emana virtude para curar, Is 53.1-6 “Quem deu crédito à nossa pregação? e a quem se manifestou o braço do Senhor? 2 Pois foi crescendo como renovo perante ele, e como raiz
que sai duma terra seca; não tinha formosura nem beleza; e quando olhávamos para ele, nenhuma beleza
víamos, para que o desejássemos. 3 Era desprezado, e rejeitado dos homens; homem de dores, e experimentado nos sofrimentos; e, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso
algum. 4 Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e carregou com as nossas dores; e nós
o reputávamos por aflito, ferido de Deus, e oprimido. 5 Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões,
e esmagado por causa das nossas iniqüidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas
pisaduras fomos sarados. 6 Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu
caminho; mas o Senhor fez cair sobre ele a iniqüidade de todos nós.”.
4. Porque Ele não mudou, Hb 13.8; 2.1-4 “ Jesus Cristo é o mesmo, ontem, e hoje, e eternamente”.
“Por isso convém atentarmos mais diligentemente para as coisas que ouvimos, para que em tempo algum nos
desviemos delas. 2 Pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, 3 como escaparemos nós, se descuidarmos de tão grande salvação? A qual,
tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram: 4 testificando
Deus juntamente com eles, por sinais e prodígios, e por múltiplos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade.

IV. REINA SOBRE O FUTURO
1. A expectativa do futuro sempre preocupou os homens, Mt 6.31-34 “ Portanto, não vos inquieteis,
dizendo: Que havemos de comer? ou: Que havemos de beber? ou: Com que nos havemos de vestir? 32 (Pois a todas
estas coisas os gentios procuram.) Porque vosso Pai celestial sabe que precisais de tudo isso. 33 Mas buscai
primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. 34 Não vos inquieteis, pois, pelo
dia de amanhã; porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal.”

2. Passado, presente e futuro, estão na mão do Senhor, Mt 28.18 “ E, aproximando-se Jesus,
falou-lhes, dizendo: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra.” Ap 1.8 “Eu sou o Alfa e o Ômega,
diz o Senhor Deus, aquele que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso.

3. Não temas o futuro, entega o teu caminho ao Senhor, Sl 37.5“Entrega o teu caminho ao
Senhor; confia nele, e ele tudo fará.”

CONCLUSÃO:
Deus tem todo o poder nos céus e na terra. Porém, para fazer algo em você e por você é
necessário que você abra a porta do seu coração para Ele: “Eis que estou a porta e bato...”

