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Os Planos de Deus e Os Equívocos da Alma 
 

Isaías 55:6-11 
 

Introdução: alguém já disse que o nosso Deus é Deus de planos, propósitos e projetos. Com 
Ele, nada é por acaso. A Bíblia diz que toda palavra que sai da boca de Deus não volta vazia, 
mas prosperará naquilo para que foi designada (Is 55:11). Jó constatou isso e declarou: “Bem 
sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado” (Jó 42:2). Portanto, temos 
que partir desse princípio: os planos de Deus se cumprirão em nossa vida.  

 
Entretanto, duas outras questões devem ser consideradas mediante isso. Em primeiro lugar, 
precisamos ver as nossas reações diante dos planos de Deus. Corremos, pelo menos, três riscos 
de nos equivocar quando Deus nos propõe algo. Em segundo lugar, temos que aprender a 
vencer esses equívocos a fim de não desperdiçarmos o que Deus planejou para nós. 

 
Vejamos, então, o que pode acontecer conosco quando estamos diante dos planos de Deus: 

 
1. Pode faltar entendimento – no verso 9, Deus diz que “assim como os céus são mais altos do 

que a terra, assim são os meus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos 
pensamentos”. Os planos de Deus são sublimes, e, por serem elevados, nem sempre 
conseguimos entendê-los imediatamente. Quando não entendemos o que Deus está fazendo, 
temos que permanecer na sua promessa, sustentando a nossa confiança no seu amor que, 
certamente, o levará a cuidar de nós. Ainda que a nossa alma busque respostas imediatas para 
as circunstâncias que nos envolvem, não podemos nos esquecer que os pensamentos do 
Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. 

 
2. Podemos fazer julgamento errado – o segundo equívoco que podemos cometer reside na 

tentação de fazermos um julgamento errado do que estamos enfrentando. Aqui entra a 
questão do merecimento. Olhamos para o preço que estamos pagando para que o projeto de 
Deus se cumpra e achamos que não vale a pena. Em outros casos, chegamos, até mesmo, a 
dizer que estamos sendo injustiçados e que não merecemos aquele sofrimento. Por não 
compreendermos os processos usados por Deus para cumprir o seu propósito, agimos por 
conta própria como se Ele tivesse perdido o controle, e assim justificamos a nossa iniciativa 
equivocada. 

 
3. Podemos ser vencidos pelo medo  – em terceiro lugar, pela grandiosidade dos planos de Deus, 

corremos o risco de sermos vencidos pelo medo. Tudo o que é grandioso e desconhecido, por 
si só, pode assustar. Muitas pessoas perdem o melhor de Deus pela magnitude da proposta. 
Elas ficam com medo de se expor ao fracasso, olham para os próprios recursos e chegam à 
conclusão de que não são capazes de realizar o que Deus está propondo.  

 
Na parábola dos talentos, encontramos um servo paralisado pelo medo de fracassar, o que o 
levou a enterrar o talento que devia ser multiplicado (Mt 25:25). Não podemos deixar que o 
medo nos paralise, antes devemos vencer o medo com a convicção de que Deus é Poderoso 
para cumprir com o seu plano em nossa vida. 

 
Como vencemos os equívocos da alma? 
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1. Buscando ao Senhor – em primeiro lugar, para vencermos os equívocos da alma, devemos 
fazer o que nos propõe o versículo 6: “Buscai o Senhor enquanto se pode achar; invocai-o 
enquanto está perto”. A nossa segurança emocional está diretamente ligada à intimidade que 
temos com o Pai. A alma de Jesus passou por todos os testes que podemos imaginar. Porém, 
em momento algum ela titubeou. Conquanto, entendemos que a intimidade do Senhor com o 
Deus Pai produziu uma alma segura diante das pressões que Ele enfrentou.  

 
Após ser batizado por João Batista, a Bíblia diz que uma voz dos céus disse ao Senhor Jesus: 
“Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo” (Mt 3:17). Entenda que uma declaração 
de amor do Pai para o Filho, como essa, proporciona emoções saudáveis. Por isso, quando 
buscamos a intimidade do Senhor, quando o buscamos e o achamos, nossa alma estará segura 
mesmo diante das maiores pressões. 

 
2. Abandonando os pensamentos independentes – em segundo lugar, devemos fazer o que 

Deus ensina no verso 7: “Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos ...”. 
Enquanto não abandonarmos os nossos pensamentos, não daremos lugar aos pensamentos de 
Deus. Enquanto insistirmos em permanecer nas decisões independentes da nossa própria alma 
continuaremos a ser enganados pelos nossos sentimentos. Jeremias chama a nossa atenção 
para os prejuízos que a nossa alma pode nos causar ao dizer que “enganoso é o coração, mais 
do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá?”. Portanto, só prova 
dos planos de Deus aquele que está disposto a deixar os próprios pensamentos.  

 
3. Confiando na sua graça – ainda no verso 7, encontramos mais uma arma para vencermos os 

equívocos da alma. Nesse texto, a Bíblia nos garante que ao abandonarmos o caminho da 
perversidade e deixarmos os nossos pensamentos, e nos convertermos a Ele, Deus se 
compadecerá de nós, porque é rico em perdoar. Quando olhamos para as nossas limitações, 
temos a sensação de que a nossa falência é irreversível. Porém, ao firmarmos os nossos olhos 
na graça do Senhor, veremos que somos capazes de vencer os desafios que Ele nos propôs. 
Assim sendo, jamais se esqueça de que Ele é o Deus da graça e, por isso, não rejeitará um 
coração quebrantado e sincero. 

 

 

 

 

 

 


