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SERMÃO N° 09 – 01.03.2021 | Tema: “O Plano de Deus é o Melhor Para Você”.  
 

Textos Bíblicos: Salmo 40.5-6 e Lucas 1.76-80  
  
Quebra Gelo: Provérbios 16.1-3 afirmam que o coração faz muitos planos, o que você acha dessa 
afirmação? 
 
Introdução: Na canção de Zacarias, ele revela que um dos interesses de Deus quando estabeleceu o 
seu plano de salvação foi trazer luz àqueles que estavam se perdendo nas trevas, àqueles que estavam 
vivendo por viver, que estavam “atolados na lama”, que estavam morrendo nas trevas e dirigir os 
passos pelo caminho da paz. Deus estabeleceu um Plano para nós: Nos tirar das trevas e dirigir 
nossos passos por caminhos de paz. 

Deus é um Deus que planeja constantemente e faz planos especiais para você. Ele não só planeja o 
seu bem estar espiritual, mas também a sua vida doméstica, seu trabalho, seu futuro financeiro, de 
fato Deus planeja todas as suas necessidades. (Filipenses 4.19) 

Há cinco verdades que precisamos entender sobre a direção de Deus: 

1. Conhecer o plano de Deus É O MELHOR INVESTIMENTO QUE PODEMOS FAZER NA 
VIDA – (Lucas 1.76-80) - O plano de Deus sempre será o melhor e se estivermos dentro dele com 
certeza o veremos prosperar. A tolice do homem tem sido a de tentar caminhar sem a direção de Deus 
(Isaias 24.5). Mesmo que os nossos olhos não estejam vendo nada ainda assim a vontade de Deus é 
o melhor. SÓ DEUS VÊ O QUE É MELHOR PARA VOCÊ, PARA A SUA FAMÍLIA, PARA O 
POVO DELE. 

2.O plano de Deus nos permite andar na luz – Nos tirar das trevas e dirigir nossos passos por 
caminhos de paz. 

3.O Plano de Deus é o único plano que nos permite caminhar em vitória. Ninguém pode ter êxito 
em resistir a vontade de Deus. O teu sucesso depende de estar alinhado com Ele. (Salmo 33.10-11, 
Isaias 14.24-27) O Profeta Jonas tentou andar na contra mão, não conseguiu. A benção veio quando 
se colocou diante de Deus. Os irmãos de José tentaram ferí-lo, atrapalhar os planos de Deus, Deus o 
abençoou em tudo o que fez. 

4.O plano de Deus nos PERMITE VER O FIM E NÃO SOMENTE O COMEÇO. Efésios 1.11 
fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o 
seu conselho. Deus conhece todos os possíveis resultados e é capaz de te guiar em toda e qualquer 
situação. 

5.O plano de Deus nos ASSEGURA QUE O SEU PROPÓSITO SERÁ REALIZADO EM NÓS. 
Deus está ao seu lado, quando buscamos a sua vontade Ele cumpre em nós os seus planos. Romanos 
8.31 (... se Deus é por nós, quem será contra nós), (Salmo 118.6-7 “O Senhor está comigo, não 
temerei...). 

Conclusão: A vontade de Deus para você é “Shalon” (satisfação completa, inteireza, relações 
abençoadas com os outros). Deus não fica assentado no seu trono, observando o seu sofrimento e 
dizendo: vai ser bom para você. Romanos 8.32 afirma que Ele não poupou Jesus por amor a sua vida, 
portanto não deixará você jamais se você se colocar nas suas mãos. Os planos dEle são bem melhores 
e maiores que os seus. 


