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‘COMO PLANEJEI, ASSIM ACONTECERÁ’
ser humano é cheio de planos e 
projetos.  Às  vezes,  dão  certo. 

Tem hora que ele consegue levar a 
cabo, mas outras vezes, não.

O
Os  projetos  de  Deus,  por  outro 

lado,  sempre saem do jeito que ele 
quer.  Este  sucesso  infalível  é  uma 
faca de dois gumes: trabalha para o 
bem  daqueles  que  o  amam,  mas 
para o mal daqueles que o despre-
zam.

À nação da Assíria, o Senhor dis-
se, por meio do profeta Isaías:

“Certamente, como planejei,  assim 
acontecerá,  e,  como  pensei,  assim 
será” (Isaías 14.24 NVI).

Naquele  momento,  o  plano  era 
para  castigar  os  assírios,  pelo  seu 
descaso das evidências do Deus úni-
co.

E caso eles pensassem que pudes-
sem se livrar  do castigo,  ele ainda 
disse:  “Pois  esse  é  o  propósito  do 
Senhor  dos  Exércitos;  quem  pode 
impedi-lo?” (verso 27).

A resposta óbvia: ninguém conse-
gue impedir que Deus não cumpra 
seus  propósitos.  Mas  não  é  assim 
que o ser humano pensa? Ele acha 
que,  pelo  seu poderio,  inteligência 
ou dinheiro, consegue driblar o cas-
tigo de Deus e ainda arrancar aplau-
sos pela sua estúcia.

Deus, porém, não é nenhum ho-
mem para mudar de ideia de última 
hora, nem de comprometer sua san-
tidade para ignorar a nossa malda-
de.  Ele  age  por  princípio,  não  por 
acepção de pessoas.

Por outro lado, para a pessoa que 
o busca de todo o coração, existe a 
mesma certitude sobre a salvação.

Até o castigo que Deus envia a al-
guns faz parte da salvação, muitas 
vezes, daqueles que se submetem à 
sua vontade.  Cada ato de Deus con-
tribui  para  cumprir  seu  propósito 
maior de salvar, por meio de Cristo, os  
obedientes.

Deus cumprirá seu plano. Cabe a 
mim  decidir  para  que  lado  deste 

cumprimento ficarei.  Como escreve 
Paulo aos cristãos na Galácia:

“Não se deixem enganar: de Deus 
não se zomba. Pois o que o homem 
semear, isso também colherá. Quem 
semeia para a sua carne,  da carne 
colherá  destruição;  mas  quem  se-
meia para o Espírito, do Espírito co-
lherá a vida eterna” (Gálatas 6.7-8).

Quando  resolvemos  inserir  nos-
sos  planos  dentro  do  projeto  de 
Deus,  teremos  muito  mais  chance 
de  vê-los  bem-sucedidos  aqui  na 
terra, e teremos certeza do seu su-
cesso na eternidade.          —Randal

Compartilhou a palavra 
de Deus

a respeito de um missionário 
na África que deu uma Bíblia 

a um dos homens com os quais es-
tava estudando. Quando o homem a 
recebeu,  segurou-a  ao  peito  e  ex-
pressou grande apreço pelo presen-
te precioso da palavra de Deus.

Li

Mais tarde, porém, quando o mis-
sionário  o  viu,  reparou,  para  sua 
grande tristeza, que a Bíblia estava 
em péssimas condições,  e faltando 
muitas  páginas.  O  missionário  lhe 
perguntou:

— O que aconteceu? O que você 
fez com sua Bíblia? Quando eu dei 
essa Bíblia a você, achei que a consi-
derasse como uma propriedade sua 
preciosíssima”.

— De fato, é muito preciosa, dis-
se o homem. — É o melhor presen-
te que já  recebi. Tão preciosa que, 
quando voltei ao meu vilarejo, esco-
lhi com muito cuidado uma página 
e a dei à minha mãe. Depois, rasgei 

uma outra página da Bíblia e a dei 
ao meu pai. Outra à minha esposa. 
Finalmente, dei uma página da pa-
lavra  de Deus a  todos os que mo-
ram no meu vilarejo.

Talvez  a  história  nos  arranque 
um sorriso, mas que testemunho à 
crença  do  homem na  preciosidade 
da palavra de Deus! Foi-lhe tão ma-
ravilhosa que queria compartilhá-la 
com todos os seus conhecidos.

Que tenhamos nós o mesmo espí-
rito para buscar  e salvar  os perdi-
dos!

—Dale Duverney, Michigan EUA

Oremos
• Por coragem de ensinar a Palavra 

de Deus aos de fora.
• Pela saúde da Paula, Élida, Sr. Odí-

lio, Sr. Benedito, D. Carmita, D. Ri-
tinha e Vicki.

• Pela  procura  de  outro  local  de 
reunião para a igreja joseense.

Dia do Senhor e os cristãos

Os cristãos  se reúnem no  pri-
meiro dia da semana, dia em que 
Jesus ressuscitou dos mortos. Eles 
cantam para adorar a Deus e in-
centivar uns aos outros.  Leituras 
da Bíblia são feitas. Alguém traz 
uma  mensagem  baseada  na  Bí-
blia. Os discípulos comem a ceia 
do  Senhor.  Ofertam  voluntaria-
mente dos seus bens. Fazem ora-
ções  e  súplicas  a  Deus.  Tudo se 
faz para agradar ao Senhor, pois 
ele é a nossa platéia.

Dependendo da congregação, a 
ordem  pode  variar  um  pouco, 
mas  todas  as  igrejas  do  Senhor 
praticam os mesmos atos de ado-
ração.

Como  visitante,  você  é  nosso 
convidado de honra, para conhe-
cer  mais  por  que  fazemos  tudo 
isso.  Estão à sua disposição cur-
sos e estudos oferecidos gratuita-
mente, sem compromisso.
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