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CONFIANÇA NO SENHOR 

Provérbios 16.3 

 
1. Leitura: Salmos 92.1 

2. Cântico: Quão formoso és 

IBSPLAY: https://youtu.be/DpmB2u0TWII 

3. Confissão/Gratidão – Agradeça a Deus por sua misericórdia e infinito amor 

que nos proporcionou tamanho livramento do inferno ao enviar seu Filho para a 

nossa salvação. 

4. Leia Provérbios 16.3 – Nós somos seres contingentes e limitados. Não 

enxergamos o que se esconde no futuro. Não sabemos o que é melhor para 

nós. Não sabemos nem mesmo orar como convém. Não poucas vezes, 

pedimos a Deus uma pedra pensando que estamos pedindo um pão. Por essa 

razão, precisamos submeter a Deus nossos sonhos, nossos planos e nossos 

desígnios, precisamos confiar no Senhor, totalmente.  

  Não administramos os acontecimentos; nem mesmo temos a garantia de 

que estaremos vivos daqui a cinco minutos. Dependemos totalmente de Deus. 

Não podemos ficar de pé escorados no bordão da autoconfiança. Precisamos 

rogar a direção divina para tudo o que fazemos, a fim de ser bem-sucedidos.  

  Precisamos confiar ao Senhor as nossas obras, para que nossos desejos 

sejam estabelecidos, segundo sua boa, agradável e perfeita vontade.  

  Não é a nossa vontade que deve prevalecer no céu, mas a vontade de 

Deus que deve ser feita na terra. Não é sensato fazermos nossos planos para 

depois pedir a Deus que os aprove. Precisamos orar para que os planos de 

Deus sejam os nossos planos. Os caminhos de Deus são melhores do que os 

nossos, e os desígnios de Deus são mais elevados do que os nossos. Os planos 

bem-sucedidos são aqueles que descem do céu para a terra, e não aqueles 

que sobem da terra para o céu.  

 

 

https://youtu.be/DpmB2u0TWII
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5. Aplicação - Pensamentos para a devoção pessoal/familiar: 

a) Confie no Senhor! Deposite sua fé n’Ele, confie seus planos n’Ele, 

descanse somente n’Ele; 

b) Ore antes de tomar qualquer decisão ou dar qualquer passo. Ore pedindo 

a Deus para que Ele lhe mostre qual é a Sua boa, agradável e perfeita 

vontade; 

c) Testemunhe no seu lar, no seu trabalho, em sua vida, como é muito 

melhor ter sua vida em dependência total do Senhor. 

 

6. Ore por missões – MALÁSIA 

A COVID-19 devastou o país e os casos de suicídio aumentaram. Ore 

para que os cristãos manifestem o amor de Deus e o Espírito Santo toque os 

corações para que encontrem esperança e salvação em Jesus. 


