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VIDA PLANEJADA 

Provérbios 20.24 

 

1. Leitura: Salmo 66.1-2 

2. Cântico: Tudo é Jesus pra mim 

IBSPLAY: https://youtu.be/ZeXB6JYABa0 

3. Confissão/Gratidão – A graça que restaura é necessária para me preservar, 

orientar, guardar, prover e ajudar. E aqui Teus santos incentivam a minha 

esperança; eles eram miseráveis e agora estão enriquecidos, presos e agora 

estão livres, atribulados e agora são vitoriosos. 

4. Leia Provérbios 20.24 – Esse provérbio nos ensina que o Senhor é quem 

dirige nossos passos. 

Desde pequenos nós planejamos nossas vidas, sejam planejamentos 

imediatos ou longos, mas planejamos. Panejamos em todas as etapas da vida, 

desde ficar acordado até mais tarde na sexta, até ter nossos cabelos brancos e 

ver nossa futura geração crescendo. Mas precisamos entender que homem faz 

planos, mas Deus dirige seus passos. O ser-humano planeja, mas Deus conduz 

sua ação. 

Não administramos o amanhã, não conhecemos o que está pela frente 

nem enxergamos o que se esconde nas dobras do futuro (Tiago 4.13-17), por 

isso devemos planejar na dependência do Senhor. 

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

Muitas vezes, pedimos a Deus uma pedra, pensando que estamos pedindo um 

pão; pedimos uma cobra, pensando que estamos pedindo um peixe; pedimos 

um escorpião, pensando que estamos pedindo um ovo.  

Somos míopes, fracos e limitados. Nós dependemos de Deus. Não 

podemos dar um passo sequer sem a ajuda divina. Deus conhece nossa 

estrutura e sabe o que somos. Até fazemos planos e alimentamos sonhos, mas 

só Deus poderá dirigir nossos passos, somente Deus pode dá a resposta 

(Provérbios 16.1). Não discernimos nosso próprio caminho. 

https://youtu.be/ZeXB6JYABa0
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Devemos sempre nos lembrar o que Paulo nos ensina: que a vontade 

do Senhor é boa, agradável e perfeita (Romanos 12.2b). Nossos planos, feitos 

sem a dependência de Deus é egoísta, é gananciosa e é individualista, ou seja, 

má, desagradável e imperfeita. Portanto, que nossos planos sejam feitos na 

dependência do Senhor, seguindo sua vontade (Salmo 37.34). 

 

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

a) Que sua alegria esteja em fazer a vontade de Deus (Salmo 40.8); 

b) Planeje sua vida, mas não o faça sem oração e dependência de Deus. 

Lembre-se que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita; 

c) Não planejar é sinal de desconfiança no Senhor; 

d) O próximo deve ser vislumbrado em seu plano de vida, pois devemos 

amá-los como Cristo nos ensinou a amar. 

 

6.  30 dias de oração pelos cristãos presos 

 

DIA 09: YEONG WOO 

Yeong Woo (nome mudado por segurança) nasceu em uma família 

desintegrada na Coreia do Norte em 1982. Após fugir de casa foi levado para 

um orfanato que, segundo ele, mais se assemelhava a um campo de 

concentração. Quando se tornou adolescente fugiu para a China com três 

amigos. 

Na China, ele e os amigos foram abordados por um casal cristão, que os 

convidou para trabalhar em uma fazenda. A partir daquele momento ele teve 

contato com cristãos, o que resultou no encontro com Jesus. Yeong Woo passou 

a estudar a Bíblia intensivamente, mas um dia ele e outros irmãos na fé foram 

descobertos e presos. 

Após passar pela cadeia mais duas vezes, foi deportado para a Coreia 

do Norte. Ele ficou revoltado porque não entendia os propósitos de Deus de 

mantê-lo preso sem que tivesse feito nada de errado. Quando foi libertado, fugiu 

para a China novamente, mas dessa vez não quis saber de encontrar outros 
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cristãos. Então, fugiu para a Coreia do Sul e lá foi alcançado mais uma vez por 

Jesus. 

Certa ocasião, ele orou por mais de duas horas e meia. De repente, Deus 

lhe respondeu. A resposta foi curta: “Yeong Woo, eu nunca abandonei você”. A 

partir desse momento, o cristão entendeu que deveria estudar teologia e se 

tornar pastor. Hoje, ele tem esposa e filhos e trabalha para compartilhar o amor 

de Cristo com refugiados norte-coreanos. 

 

ORE 

Pelos cristãos que estão presos por cometer o mesmo “crime” de Yeong 

Woo, ou seja, buscar a Deus. Que não esmoreçam e sejam testemunhas em 

todo lugar. 


