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O PLANO DE DEUS É PERFEITO 

Provérbios 16.4 

 
1. Leitura: Salmos 118.1 

2. Cântico: No controle tu estás  

IBSPLAY: https://youtu.be/VFevD1_1G4k 

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 16.4 – Este texto afirma que Deus faz tudo com propósito. 

Está mostrando a soberania de Deus sobre tudo. Deus está conduzindo tudo, 

desde o início. Nada foge de Seu controle. Nada, nem ninguém se encontra 

afastado ou livre do governo de Deus. Além disso, vemos como as ações de 

Deus não são aleatórias ou despropositados, antes tudo que fez e faz tem um 

fim, um propósito.  

Até mesmo a existência do mal está debaixo de seus planos. Isso significa 

que não há intrusos ou penetras. Até a existência de pessoas más que não se 

arrependem de seus atos e receberão a condenação eterna tem um propósito: 

glorificar a Deus por seu poder e justiça (“Que diremos, se Deus, querendo 

mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência 

os vasos de ira, preparados para a destruição?” Romanos 9:22). 

Sobre esse assunto, a Confissão de Fé Batista de 1689, em seu Capítulo 

XXXII afirma: “O propósito de Deus, ao estabelecer esse dia [juízo final], consiste 

em manifestar a glória de Sua misericórdia na salvação eterna dos eleitos; e de 

Sua justiça na eterna condenação dos réprobos, que são perversos e 

desobedientes. Pois, então os justos irão para a vida eterna e receberão aquela 

plenitude de gozo e glória, com eterno galardão na presença do Senhor, mas os 

ímpios, que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho de Jesus 

Cristo, serão lançados nos tormentos eternos, e punidos com eterna destruição, 

a partir da presença do Senhor, e da glória do Seu poder.”.  

https://youtu.be/VFevD1_1G4k
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Nisso vemos como Deus é justo em punir os pecadores e como é grande a 

misericórdia de Deus em nos escolher, chamar e justificar, pela fé em Cristo. 

Assim, somos livres da condenação dos nossos pecados e desfrutamos da 

presença santa e gloriosa de Deus. Como é grande a nossa salvação! 

 

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

a) Para aqueles que estão endurecidos em seus pecados: este é o dia para 

se arrepender de seus pecados e crer em Jesus Cristo para perdão; 

b) Para os crentes: lembremos sempre que Deus está no controle de tudo, 

mesmo em situações difíceis, por isso podemos descansar em Sua 

soberania. 

c) Também devemos constantemente refletir na tão grande salvação que 

temos, nos deleitando na graça do nosso salvador. 

 

6. Ore por missões – COREIA DO NORTE 

Clame pelos cristãos norte-coreanos que fugiram para a China e estão 

recebendo treinamento. Ore para que sejam revestidos de amor e sabedoria de 

Deus para pregar o evangelho a outros norte-coreanos. 


