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A RESPOSTA FINAL VEM DO SENHOR 

Provérbios 16.1 

 
1. Leitura: Salmos 107.1 

2. Cântico: É de coração 

IBSPLAY: https://youtu.be/RQVT2jiZ_ts 

3. Confissão/Gratidão – Exaltem ao Senhor em oração por suas maravilhas, 

confessem os pecados perante Deus e agradeçam por sua graciosa salvação.  

4. Leia Provérbios 16.1 - Já aconteceu de você planejar um passeio no dia 

seguinte, mas, quando amanheceu, estava chovendo e seus planos foram 

frustrados? Ou de você pensar em tudo o que iria fazer no dia, mas uma doença 

inesperada te deixou na cama sem poder fazer mais nada? Pois é, exemplos 

como esse ilustram o quanto podemos planejar algo, mas não podemos garantir 

sua realização. 

O texto começa dizendo que o ser humano faz planos. Planejar ações e 

imaginar o que faremos amanhã é normal e, em si mesmo, isso não tem nenhum 

problema. O problema vem quando as pessoas começam a achar que podem 

estar no controle, garantindo o que vai fazer no futuro. Tiago alerta muito bem 

sobre esse perigo dizendo: “Escutem, agora, vocês que dizem: ‘Hoje ou amanhã, 

iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócios, e 

teremos lucros.’ Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de 

vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se 

dissipa” (Tiago 4.13-14). 

Tiago mostra que não podemos garantir o que iremos fazer hoje ou 

amanhã. Não estamos no controle do futuro. O futuro pertence a Deus e só Ele 

pode controlar e garantir o que fará. 

Provérbios diz que a resposta vem do Senhor e Tiago expressa algo 

semelhante ao dizer: “Em vez disso, deveriam dizer: ‘Se Deus quiser, não só 

viveremos, como também faremos isto ou aquilo.’” Tiago 4.15. O sensato é 
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reconhecer que tudo está nas mãos de Deus e nós não estamos no controle 

de nada.  

Achar que está com controle da sua vida é arrogância. Mais uma vez 

Tiago deixa isso claro: “Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas 

arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau” Tiago 4.16. 

Confiar nossos planos ao Senhor, o glorifica e nos enche de descanso. 

Enquanto a tentativa de controlar tudo é arrogante e traz ansiedade. Se você 

tem feito seus planos, lembre-se de que é Dele que vem a resposta certa, por 

isso entregue seus caminhos ao Senhor (Salmo 37.5). 

5. Aplicação - Pensamentos para a devoção pessoal/familiar: 

a) Como você tem feito seus planos? Tem entregado a Deus seus desejos 

e planos e descansando em Sua providência? 

b) Tiago diz que achar que está no controle é arrogância e uma atitude má. 

Se você tem agido assim, vá a Deus em arrependimento e entregue seus 

caminhos a Ele. 

6. Ore por missões – SRI LANKA 

Hoje é comemorado o festival hindu Deepvali no Sri Lanka. Nesse 

período, os cristãos costumam ser pressionados e hostilizados por não se 

juntarem à celebração. Peça que Cristo os guarde e fortaleça. 


