
Dentre as várias características do Senhor, algo 

imprescindível a saber é que Deus não está preso 

as limitações sociais, humanas, naturais, científicas 

e nem mesmo espirituais, nada consegue trazer 

impossibilidades ao Senhor.

“Porque para Deus nada é impossível”, Lc 1.37.

A Palavra impossível significa falta de 

possibilidade, o que não é possível, que demonstra 

que esta palavra determina as impossibilidades de 

um evento acontecer.

Porém o impossível está mais condicionado a 

percepção humana, do que o fato em si, é como 

colocar uma pessoa ao pé do monte Everest e ordenar 

que atravesse para o outro lado, a primeira coisa que 

ela dirá é a frase: É impossível, pois a sua percepção 

humana diz que ela não conseguirá, o que na não 

corresponde à verdade absoluta, pois se houver 

uma análise a situação, esta pessoa pode treinar, se 

preparar e alcançar o objetivo.

O impossível se demonstra muito subjetivo, pois 

o que é impossível para um pode ser completamente 

possível para outro, porém quando há uma 

unanimidade sobre a impossibilidade de um evento, 

esse evento é realmente impossível?

A resposta é não, pois quando um pequeno, 

médio ou grande grupo concorda sobre algo que se 
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demonstra impossível, ainda não é absoluto, pois 

existem aqueles que contariam essa impossibilidade 

de fazer algo.

Mas como pode alguém ultrapassar os limites do 

impossível?

Existe uma palavra tão pequena mas que 

ultrapassa barreiras enormes, essa palavra é a fé. A 

fé faz o impossível perder sua eficácia plena, pois 

quando já não mais possibilidades, ela nos faz ir 

além.

 A Bíblia é um compêndio de situações que 

ultrapassa situações improváveis e impossíveis.

Como fugir de Faraó se o mar está à frente? A fé 

abre o mar.

“Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o 

Senhor fez retirar o mar por um forte  vento oriental 

toda aquela noite; e o mar tornou-se em seco, e as 

águas forma partidas”, Êx 14.21.

Como encontrar abundância de água no deserto? 

A fé faz brotar.

“Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha, em 

Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o 

povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos 

dos anciãos de Israel”, Êx 17.6.

Não importa o conceito de impossível que temos, 

a fé se sobrepõe a isso.
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