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As Grandezas de Deus 
 

Apocalipse 15:1-4 

 
Introdução: os sonhos são linguagem de conquista. Quando aprendemos a sonhar com 
Deus, somos transportados a um novo nível de fé, onde vencemos a mediocridade e o 
comodismo. Por isso Deus nos faz sonhar, pois, num certo sentido, podemos dizer que os 
sonhos de Deus são “santas provocações” a fim de nos tirar do previsível e nos fazer provar do 
seu grande poder.  

 
Nesse estudo, veremos como, muitas vezes, desconhecemos poder de Deus e nos 
relacionamos com Ele como se fosse limitado e incapacitado para determinadas ações. 
Todavia, pela sua Palavra descobrimos um Deus grandioso, em todos os sentidos, e disposto a 
manifestar a sua Glória na vida de todos os que ousarem crer nele.  

 
Sendo assim, façamos cinco considerações: 

 
1. A natureza de Deus é grande – a primeira consideração a fazermos, tem como base 

Apocalipse 15:3. Esse texto diz: “e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do 
Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-poderoso”. Os 
projetos de Deus apontam para aquilo que é grande, porque a natureza de Deus é grande. 
Talvez você nunca tenha pensado dessa forma, mas Deus não é nada modesto.  

 
Pense na sua criação, pense na grandiosidade do Universo. Deus não fez nada pequeno; não 
fez nada acanhado. Desde que o homem existe, ele tem se dedicado a conhecer a criação de 
Deus e jamais conseguiu esgotá-la. Quanto mais o homem conhece, mais ele descobre que 
ainda falta muito a ser conhecido. Deus é grande, e grandes são as suas obras.  

 
2. Vença o medo das coisas grandes – em segundo lugar, se sabemos que a natureza de 

Deus é grande e que as suas obras são grandiosas, então, para desfrutarmos de um 
relacionamento pleno com Ele, obrigatoriamente, temos que vencer o medo das coisas 
grandes que vem dele. Quando pensamos pequeno, pensamos com a mente do homem, 
porque o homem é limitado. Muitos estão buscando aquilo que é confortável, que é seguro e 
não lhes oferece risco. Mas, quando somos dominados pelo pensamento pequeno, 
estancamos o mover do milagre em nossa vida. Portanto, vença o medo das coisas grandes de 
Deus. 

 
3. Não se impressione com os pequenos começos – em terceiro lugar, devemos levar 

em consideração o que Jesus ensinou em Mateus 13: 31, 32: “Outra parábola lhes propôs, 
dizendo: O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, 
semeou no seu campo; O qual é, realmente, a menor de todas as sementes; mas, crescendo, é 
a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu, e se aninham nos 
seus ramos”.  

 
Ainda que o início seja pequeno, não se esqueça que o projeto aponta para aquilo que é 
grande. O pequeno está relacionado com a semente, como o grão de mostarda, mas cresce e 
se torna a maior das hortaliças. Portanto, não se impressione com o pequeno começo, porque 
você está destinado para aquilo que é grande. Se a sua empresa hoje é pequena, isso não tem 
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a menor importância. Trabalhe firme debaixo do decreto das coisas grandes de Deus. Você 
tem uma promessa, então persevere, se esforce, e a bênção de Deus vai prevalecer. Assim será 
em tudo o que você fizer, aonde você colocar a mão a bênção do Todo-Poderoso vai se 
manifestar e tudo vai crescer e prosperar para a Glória de Deus. 

 
4. Os grandes projetos atraem a glória de Deus – em quarto lugar, entendemos que 

os grandes projetos atraem a Glória de Deus. Quando Davi disse a Deus que queria construir 
uma casa para o Senhor, a princípio, Deus falou por intermédio de Natã que em casa nenhuma 
Ele habitaria (1 Cr 17:4, 5). Porém, Davi planejou com excelência e atraiu a glória de Deus. Não 
foi Davi quem construiu o Templo, foi o seu filho Salomão, mas o projeto foi de Davi, e quando 
o Templo foi dedicado ao Senhor, a glória do Shequiná de Deus encheu o Templo. Portanto, 
projete coisas grandes para a Glória do Senhor, e certamente Deus manifestará a sua Glória. 

 
5. Deus nos vocacionou para as coisas grandes – em quinto lugar, devemos 

considerar a nossa vocação para as coisas grandes de Deus. Em Jeremias 33:3, Deus fala 
através do seu profeta: “Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e 
firmes que não sabes”. Quando clamamos e ansiamos pelas coisas de Deus, Ele realizará 
projetos tremendos por intermédio de nós para a sua glória. Deus tem para nós coisas grandes 
e firmes que não imaginamos; essa é a vocação do seu povo. Assim sendo, vençamos as nossas 
limitações e entremos num tempo de conquistas e realizações para a Glória do Deus Todo-
Poderoso. 


