
O PLANO DE DEUS NA FIDELIDADE DO HOMEM. 

Salmos 139:16 

Teus olhos viam meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias; prefixados, 

antes mesmo que um só deles existisse. 

Jeremias 1:5 

``Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi; antes que viesse ao mundo, eu te 

separei e te designei para a missão de profeta para as nações!´´ 

Gálatas 1:15a 

Toda via, Deus me separou desde o ventre de minha mãe e me chamou por sua graça. 

Mateus 11:28-30 

Vinde a mim todos os que estais cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu vos darei 

descanso. 

Tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de 

coração, e assim achareis descanso para as vossas almas. 

Pois meu jugo é bom e minha carga é leve.  

Deus tem um plano coletivo para realizar na vida de seu povo, mas dentro deste plano coletivo 

ele tem um plano individual para cada um de nós. 

Muitos ``Ateus´´ querem desvirtuar a fé dos filhos de Deus usando estes textos na forma de 

que uns nasceram para ser maus e outros para ser bons e que se Deus e o Diabo existem as 

vidas dos seres humanos já estão divididas assim entre o céu e o inferno. 

Mas.... 

I João 4:8 

Aquele que não ama não conhece a Deus, porquanto Deus é amor. 

Deus é amor e nele não há inveja ou destruição, seguindo nesta linha, entendemos que nos 

planos que Deus tem pra mim e para você não há lugar para tristeza e derrota. 

Jó 42:2 

``Sei que podes realizar tudo quanto desejares; Absolutamente nenhuma das tuas ideias e 

vontades serão frustradas! 

Deus tem um plano a nível de povo (nação) e quer concretiza-lo com a participação de cada 

indivíduo com o cumprimento do plano individual de cada um de nós. 

Os planos de Deus nunca serão frustrados para o seu povo, mas os planos que ele tem para você 

podem ser definidos por suas decisões. 

Ester 4:14 

Porquanto se calares neste momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão de outra 

parte para os Judeus, mas tu e a casa de teu pai, os teus familiares todos sereis aniquilados. 

Quem sabe se não foi para este dia que não fostes nomeada rainha da Pérsia? 



A palavra é dura, mas quando decidimos não realizar o propósito de Deus para nossas vidas, 

decidimos trilhar um caminho para a perdição. 

Quando decidimos realizar o propósito de Deus para nossa vida escolhemos um desfecho de 

festa com muito júbilo e conversão ao senhorio de Cristo.  

Ester 8:17 

Em cada província, em cada cidade, onde quer que se anunciasse as ordens do decreto real, 

explodia entre os judeus grandes manifestações de contentamento, seguidas de animados 

banquetes e festas. Muitos gentios, pessoas que pertenciam a outros povos do reino, se 

tornaram judeus, pois o temor dos judeus tinha se apoderado deles. 

 

II crônicas 7:14 

E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se 

afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e seus erros e 

curarei a sua terra. 

I Coríntios 4:1-2 

Portanto todas as pessoas devem nos considerar servos de Cristo encarregados dos ministérios 

de Deus. Além disso o que se requer de todos aqueles que têm esta responsabilidade é que 

vivam fielmente. 

Quando Deus estipulou a Moisés que as características de seus ministros ele descreveu assim: 

Exôdo 18:20-21 

I Timóteo 3:1-7 

No texto de êxodo Jetro começa dizendo a Moisés que ensine os escolhidos os estatutos de 

Deus. 

Muitos querem que as coisas de Deus e a prosperidade divina venham sobre suas vidas mas não 

querem se submeter ao aprendizado pelo ensinamento da palavra por seus líderes. 

Êxodo 29:6 

O nosso crescimento é definido ao nível de santidade que buscamos. 

Fazer uma comparação do sinal de santidade no antigo e no novo testamento. 

Não podemos jamais ser infiéis naquilo aquilo que fazemos para o Senhor Deus. 

Mateus 25:21 

Respondeu-lhe o Senhor: ´Muito bem, servo bom e fiel! `Foste fiel no pouco, muito confiarei 

em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do Teu senhor!` 

Esta parábola se refere a fidelidade que leva a multiplicação. 

Não quero dizer que Deus jogará você no fogo caso você não multiplique, mas quero lembra-los 

que nosso Deus é um Deus galardoador e que quando estivermos em sua presença nossas obras 



serão submetidas a uma prova de fogo e não seremos recompensados referente ao numero de 

obras praticadas, mas sim pelo tamanho da fidelidade com que as realizamos.  

I Corintios 3:11-15 

Agora quero falar com você que ainda não entregou sua vida a Cristo, com você que até mesmo 

já entregou sua vida a Ele mas ainda não descobriu o propósito dEle para você e sente esta 

necessidade. 

 

Mateus 20:1 – 16 

A obra que Deus tem para fazer através de sua vida é grandiosa basta hoje você que já entregou 

sua vida a Cristo dizer: ``Eu serei fiel até meu último suspiro!´´ 

Você que ainda não entregou sua vida a Cristo pode tomar a decisão agora e dizer: ``eu aceito o 

seu chamado!´´  

 

 


