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DEUS SOBERANO 
Provérbios 19.21 

 

1. Leitura: Salmo 16.1  

2. Cântico: Quebrantado 

IBSPLAY:  https://youtu.be/OE3fYrynTzY 

3. Confissão/Gratidão – Bendigo-Te que do grande pecado tiras grande graça, 

que, embora com receio de que o pecado mereça punição infinita por ser 

cometido contra um Deus infinito, ainda assim, há misericórdia para mim, pois 

onde a culpa é mais terrível, ali a Tua misericórdia em Cristo é mais livre e 

profunda. 

 

4. Leia Provérbios 19.21 – Este Provérbio nos ensina acerca da soberania de 

Deus. O ser humano faz muitos planos, por exemplo: muitos planejam a vida 

profissional, outros planejam a festa do casamento, a viagem de lua de mel, a 

quantidade de filhos, há quem planeje o futuro dos filhos, outros planejam uma 

viagem de férias, outros planejam a aposentadoria, e existe até quem planeja 

ficar rico. Muitos são os propósitos do homem, porém, não é a vontade humana 

que prevalecerá, mas o propósito de Deus. Os planos de Deus são perfeitos e 

não podem ser frustrados (Jó 42.2). Deus conhece o futuro no seu eterno agora. 

Ele enxerga os detalhes da nossa vida nas dobras do futuro. Não sabemos o 

que é melhor para nós. Não sabemos nem orar como convém. Somos limitados. 

Muitas vezes oramos pedindo aquilo que acabará por nos destruir. Não poucas 

vezes Deus frustra os nossos desígnios para nos dar o seu melhor. Considere a 

história de José. Ele foi vendido por seus irmãos como escravo e acabou no 

Egito como governador. o mal que os irmãos planejaram contra ele, Deus o 

tornou em bem (Gn 50.20). a história de José ilustra muito bem a afirmação do 

apóstolo Paulo: “sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles 

que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito” (Rm 

8.28). É bom saber que os desígnios de Deus e não os nossos propósitos, é que 
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permanecem, pois o nosso Deus é a fonte de todo bem (Tg 1.17), verdadeiro em 

todas as suas palavras, rico em misericórdia (Ef 2.4). 

5. Aplicação:  

1) Renda-se aos desígnios de Deus, pois a vontade dele é boa, perfeita e 

agradável (Rm 12.2). 

2) Descanse o seu coração em Deus, pois ele é soberano e nenhum dos seus 

planos podem ser frutados.  

3) Submeta os seus planos a Deus, pois a palavra final é dele. 

6. 30 dias de oração pelo Afeganistão 

 

DIA 9: ORE POR DESCANSO 

Viver em um ambiente tão hostil tornou o medo, a preocupação e a 

ansiedade companhias constantes para os afegãos locais. Além da violência e 

das ameaças de ataques extremistas, os cristãos secretos enfrentam riscos 

muito mais altos: a simples fé em Jesus pode matá-los. 

Hoje, interceda para que os cristãos secretos encontrem descanso em 

Cristo. Ore para que eles entreguem suas preocupações aos pés de Jesus e que 

eles confiem o futuro completamente a ele.  


