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COM O SENHOR E NÃO CONTRA ELE 

Provérbios 21.30-31 

 

1. Leitura inicial: Salmo 136.1-3 

2. Cântico: Reina em mim 

IBSPLAY: https://youtu.be/_ypHYwIIvbc 

3. Confissão/Gratidão – Senhor, ajuda-me, pois estou frequentemente morno 

e frio; a incredulidade deforma a minha confiança, o pecado me faz esquecer 

de Ti. Faça com que as ervas daninhas que crescem em minha alma sejam 

cortadas em suas raízes; concede-me conhecer que eu realmente vivo 

somente quando eu vivo para Ti, para que todo o restante seja insignificante. 

Somente a Tua presença pode fazer-me santo, devoto, forte e feliz. Habita em 

mim, gracioso Deus. 

4. Leia Provérbios 21.30-31 – Não há nada que possamos fazer ou obter que 

não proceda da permissão de Deus. 

Independente do quanto nos achemos preparados para lidar com as 

situações da vida, independente do quanto nos achamos capacitados. Não 

importa o quanto o homem se ache suficiente. Quando seu oponente é o 

próprio Deus, a experiência, o preparo e as táticas humanas não valem de 

nada. Jó conhecia muito bem essa realidade, visto que disse ao Senhor: “Sei 

que podes fazer todas as coisas; nenhum dos teus planos pode ser frustrado” 

(Jó 42.2).  A verdade é que Deus não disputa com homens. Ele apenas os 

governa. A teologia dá a isso o nome de “soberania” (cf. Jr 10.7). Por isso, “não 

há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa 

opor-se ao Senhor”.  

Desta forma, ainda que se prepare “o cavalo para o dia da batalha”, e 

isso é prudente - no sentido de o homem tomar todas as providências para 

um embate - o fato é que somente “o Senhor é que dá a vitória” (cf. Is 26.4; 

Sl 103.19). É claro que uma ação tão grandiosa e complexa como essa não 

pode ser compreendida por seres limitados como nós.  

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

a) Confie somente em Deus e nunca na força do seu próprio braço. Que a 

nossa oração seja a mesma do salmista: “Alguns confiam em carros e outros 

em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus” (Sl 20.7). 

b) Não confie na força do seu próprio braço, mas somente em Deus. “Não 

diga, pois, no teu coração: A minha força e o poder do meu braço me 

adquiriram estas riquezas. Antes, te lembrarás do SENHOR, teu Deus, porque 

é ele o que te dá força para adquirires riquezas; para confirmar a sua aliança, 

que, sob juramento, prometeu a teus pais, como hoje se vê” (Dt 8.17,18). 

c) Ensine aos seus filhos sobre a Soberania de Deus, ensine-os também 

sobre a responsabilidade humana. Temos o deve de preparar o cavalo 

(responsabilidade humana), mas ainda assim a nossa vitória pertence ao 

Senhor (Soberania). 

6. Pedidos de oração – Marrocos 

 

ORE 

Usama* foi expulso de casa porque decidiu seguir a Jesus e agora está sem 

recursos para viver. Clame para que ele experimente a provisão de Deus e 

continue a compartilhar a fé com a família e a comunidade. 


