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CONFIE NO SENHOR 

Provérbios 16.33 

 
1. Leitura: Salmo 99.1-2 

2. Cântico: Eu me rendo 

IBSPLAY: https://youtu.be/O97j4Z-ksY8 

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 16.33 – Provavelmente você já deve ter se deparado, quando 

lia a Bíblia, com a expressão “lançar sortes”. Observe esse exemplo nas 

Escrituras: “E diziam uns aos outros: Vinde, e lancemos sortes, para que 

saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a 

sorte caiu sobre Jonas” (Jonas 1.7). 

Mas você sabe o que é esse “lançar sortes”? Muita gente se confunde 

com essa expressão, pois a sorte, para nós, tem um significado que remete ao 

acaso e não a ação de Deus. Mas o que essa ação realmente significa? 

“Lançar sortes” era uma espécie de um processo de “adivinhação” que 

era utilizado para saber qual era a vontade de Deus para alguma situação ou 

para alguma questão que parecia complicada. 

Trazendo para os nossos tempos, imaginemos que seja algo parecido 

com um cara-e-coroa (muito visto nos jogos de futebol) ou um dois-ou-um, ou 

quem sabe o famoso método do palitinho. 

No mundo antigo essa prática era usada para saber qual era a vontade 

de Deus para algum assunto. Apesar de esse método também ser usado por 

nações pagãs para saber a vontade de seus deuses, vemos que o Deus 

verdadeiro, o Senhor, não proibiu essa prática aos seus servos, antes, também 

a utilizava como forma de mostrar Sua vontade. 

https://youtu.be/O97j4Z-ksY8
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Deus, no A.T., mandou lançar sortes (Números 26.55), ou seja, Deus 

indicaria através do “lançar sortes” a Sua vontade. O último relato desse método 

está em Atos 1.26. 

Todos esses registros bíblicos apontam para uma grande verdade: Confie 

na vontade soberana de Deus. Nem mesmo a sorte escapa da vontade do 

Senhor. Ele governa sobre todo o universo. A Deus pertence toda a história. Ele 

mesmo redime o homem, ele mesmo traz esperança a nós, pecadores. Ele 

mesmo, com esse pequeno ato, prova que descansar e confiar n’Ele é a certeza 

de uma esperança da glória vindoura. 

“Lançar sortes”, não têm nada a ver com jogos de azar, com o acaso, com 

uma mega sena. Era um meio que Deus utilizava para manifestar Sua vontade 

ao seu povo. Hoje, não há mais motivos para que se continue a utilizar esse 

mesmo meio para revelar Sua vontade, sendo que o próprio Deus nos entregou 

Sua Palavra, ali está revelada a vontade de Deus para todos os eleitos. 

 

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

a) Leia a Bíblia, pois ela é a vontade revelada de Deus (revelação escrita). 

Não precisamos mais da “sorte” para saber qual a vontade de Deus, Ele 

mesmo nos entregou sua Palavra, para que nela possamos ler, estudar, 

meditar e aplicar sobre nossas vidas. Portanto, agora, leia as Escrituras 

Sagradas. 

b) Confie no Senhor, em todo o tempo. Se até mesmo nos tempos antigos, 

a sorte não escapa da vontade de Deus, isso significa que Ele é soberano 

sobre tudo e todos. Portanto, n’Ele nós podemos confiar totalmente, 

100%. 

 

6. Ore por missões – BANGLADESH 

Acusados de insultar o islã, os cristãos são perseguidos violentamente. 

Interceda pelos que tiveram casas e propriedades destruídas e pelas famílias 

que perderam entes queridos em ataques. 


