
A Bíblia Sagrada é a prova real de que Deus é Senhor 

sobre todas as coisas, o universo, os anjos, os homens e 

até os demônios se rendem diante da Glória de Deus.

Dentre as características de Deus, três merecem 

destaque: sua Onipotência, sua Onisciência e sua 

Onipresença.

Onipotência:

No Antigo Testamento, o que melhor define a sua 

Onipotência é o termo hebraico “El Shadday” que 

significa o Deus Todo-Poderoso, demonstrando que 

todo poder está sob o controle de Deus.

“Ainda antes que houvesse dia, eu sou; e ninguém 

há que possa fazer escapar das minhas mãos; operando 

eu, quem impedirá?” Is 43.13.

“Ah! Senhor JEOVÁ! Eis que tu fizeste os céus e 

a terra com o teu grande poder e com o teu braço 

estendido; não te é maravilhosa demais coisa alguma”, 

Jr 32.17.

“E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e 

como que a voz de muitas águas, e como que a voz de 

grandes trovões, que dizia: Aleluia! Pois já o Senhor, 

Deus Todo-poderoso, reina”, Ap 19.6

Onipresença:

A palavra onipresença vem do latim omni, “todo”, 
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e praesentia, “presença” ou “presente”, o que traz o 

significado de presente em todos os lugares.

Deus é o único ser capaz de estar presente em 

todos os lugares ao mesmo tempo, ele pode livrar 

alguém do perigo na Japão e ao mesmo tempo curar 

um doente no México e ainda ouvir a oração de 

alguém no Brasil.

“Para onde me irei do teu Espírito ou para onde 

fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás; se fizer 

no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também; 

se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades 

do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me 

susterá”, Sl 139. 7-10.

“Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo 

que eu não o veja? —diz o SENHOR. Porventura, não 

encho eu os céus e a terra? —diz o SENHOR” Jr 23.14.

Onisciência:

O termo Onisciência não aparece na Bíblia Sagrada, 

mas inúmeras passagem atestam esse termo, já que 

seu significa é: aquele que obtém toda ciência, todo 

conhecimento.

“Grande é o nosso SENHOR e de grande poder; o 

seu entendimento é infinito”, Sl 147.5.

“Quem guiou o Espírito do SENHOR? E que 

conselheiro o ensinou?” Sl 145.5.

TUDO REVERENCIA DEUS

DEUS, O SENTIDO DA VIDA!
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