
 
 

Segunda-feira: Deus quer que façamos planos. 
Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. (Provérbios. 4.26).   NTLH: Pense 
bem no que você vai fazer, e todos os seus planos darão certo. 
➔ Nesta semana iremos aprender o que Deus diz e pensa sobre nossos planos.  
1) ENTENDENDO: É evidente nas escrituras que o Pai gosta que sejamos pessoas que 
planejam o que fazem, que planejam coisas boas e que O colocam em primeiro lugar. Deus 
quer que façamos planos, pois o cristão deve ser uma pessoa controlada e consciente, que sabe 
aonde quer chegar. É verdade que o futuro pertence a Deus e que não devemos estar ansiosos e 
preocupados com o dia de amanhã. Entretanto, quem disse que fazer planos para o futuro viola 
estes princípios? De jeito nenhum! Quem faz planos é uma pessoa inteligente e cheia de 
sabedoria. O apóstolo Paulo, segundo os seus relatos, era uma pessoa que fazia muitos planos e 
lutava por eles. Assim também devemos ser. Quando não fazemos planos para a vida, ficamos 
sem orientação e acabamos fazendo o mínimo de coisas que teríamos capacidade de fazer. 
Como o versículo de hoje nos ensina, devemos pensar (planejar) bem no que vamos fazer. Ou 
seja, devemos ter alvos e ser conhecedores dos recursos e do caminho para se chegar a eles. 
Desta forma, se formos inteligentes e tivermos Deus no comando dos nossos planos (como 
vamos aprender nos próximos dias) eles darão certo. Ou seja, aquilo que você faz de alvo, fica 
muito mais fácil de ser alcançado. Só por fazer planos, uma pessoa já pode ser considerada 
inteligente. Não deixe os anos se passarem vivendo uma “vidinha” sem graça, pois fomos 
chamados para uma vida abundante no Senhor. Pense nisto! 2) MEMORIZANDO: Passe as 
referências para o seu caderno e escreva o que você pode aprender (princípios) de cada uma. 
Provérbios 11.23; 1 Reis 8.17-20; Isaías 32.8. 3) TIRANDO A LIÇÃO: O lugar mais “rico” 
deste planeta não são os campos de petróleo do Kuwait, do Iraque ou da Arábia Saudita. Nem 
tão pouco as minas de ouro e diamantes da África do Sul e as minas de prata da África. Embora 
isso seja surpreendente, os depósitos mais “ricos” de nosso planeta podem ser encontrados a 
alguns quarteirões da sua casa. Eles estão no cemitério local. Enterrados embaixo do solo. 
Dentro das paredes daqueles túmulos estão sonhos que nunca se realizaram, canções que nunca 
foram escritas, pinturas que nunca encheram uma tela, ideias que nunca foram compartilhadas, 
visões que nunca se tornaram realidade, invenções que nunca foram criadas, conquistas que 
nunca foram usufruídas e, principalmente, planos que nunca passaram da “prancheta” mental e 
propósitos que nunca foram realizados. Nossos cemitérios estão cheios de um potencial que 
permaneceu inerte. A hora de conquistar o seu mundo é agora, não deixe para depois. Poderá 
ser tarde demais. Mexa-se! Escreva no seu caderno a lição do versículo de hoje para a sua vida 
(você precisa ter um caderno em mãos toda vez que usar esta folha de meditação). Escreva 
também todas as coisas que você ainda gostaria de fazer este ano ou no ano que vem. Procure 
não esquecer de nada. Mantenha-se no campo do “possível” (faça isso agora) 4) DECIDINDO: 
(   ) Decido obedecer tudo o que Deus me ensinar sobre planos nesta semana.(   ) Decido que no 
final destas meditações vou falar com Deus sobre a lista de planos que tenho para o ano que 
vem.  
5) COMPARTILHANDO: decore o verso de hoje e termine compartilhando com Deus suas 
decisões quanto aos seus planos. Peça que Deus lhe mostre a Sua vontade quanto a eles durante 
esta semana. 

Terça-feira: Deus nos nossos planos. 
Ai dos filhos obstinados’, declara o Senhor, que executam planos que não são meus, fazem 
acordo sem minha aprovação, para ajuntar pecado sobre pecado. (Isaías 30.1)  
1) ENTENDENDO: Deus deve ser o primeiro lugar em toda a nossa vida. Não é de se admirar, 
então, que Ele queira estar incluso nela. O verdadeiro cristão vive a sua vida sobre a perspectiva 
de que Jesus é o Senhor e, tudo o que somos, tudo o que temos, pertence a Ele. Assim, de forma 
alguma podemos excluir Deus de nossos planos. No versículo de hoje, aprendemos que os 
filhos de Deus que planejam sem consultarem ao Senhor e sem pedirem a Sua aprovação são 
chamados de “obstinados” (esta palavra é sinônimo de “rebeldes”, encontrada em outras 
traduções) e “ai” deles, pois a mão do Senhor pesará.  Fazer Deus participar da nossa vida é ir 
na contramão do que a nossa natureza humana e do que a sociedade moderna pensa. Neste 
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mundo de competição, o que importa é o prazer e o dinheiro, se for preciso as pessoas largam 
até a igreja! Entretanto, grande será o castigo para tais. Tudo o que planejamos, por mais 
inteligentes que sejamos, se Deus não estiver incluso não vale nada e dificilmente prosperará 
(“Não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao 
Senhor”. Provérbios 21.30). Assim, sem Deus nossos planos não são nada.  
2) MEMORIZANDO: Passe as referências para o seu caderno e escreva o que você pode 
aprender (princípios) de cada uma: Provérbios 16.3; Isaías 29.15; Filipenses 2.13.   
3) TIRANDO A LIÇÃO: “Muitos anos atrás, Charles E. Welch e esposa, jovens ainda, 
aceitaram o chamado para trabalhar num campo missionário da África. Durante o exame 
médico da esposa, entretanto, descobriu-se que ela não suportaria um clima quente e úmido sem 
pôr em risco a sua saúde. O chamado foi cancelado. Frustrado, mas decidido a servir ao Senhor 
em algum outro setor, o marido começou a procurar maneiras de ganhar dinheiro para que ele e 
sua esposa pudessem contribuir na disseminação das boas novas da salvação em terras 
estrangeiras. Antes do desapontamento, Thomas B. Welch, pai daquele jovem, dentista e 
abstêmio, havia feito experiências no sentido de evitar que o suco da uva fermentasse. Ele cria 
que o uso do vinho na Santa Ceia era incompatível com o ensino bíblico acerca das bebidas 
alcoólicas. Charles, então, assumiu as experiências de seu pai e dedicou tempo e energias a esse 
projeto. Oportunamente, ele obteve sucesso além das expectativas. O casal Welch contribuiu 
com milhares de dólares para as missões estrangeiras a partir da venda do famoso Suco de Uva 
Welch. Uma coisa parecida aconteceu com os primeiros missionários que levaram o evangelho 
à Europa. Você já passou pela experiência de ver um plano seu fracassar, um plano que 
aparentemente estava em harmonia com a vontade de Deus, para depois descobrir que Ele tinha 
outra coisa em mente para a sua vida?  4) DECIDINDO: Podemos citar 6 áreas de nossas vidas 
onde precisamos ter planos. a) Acadêmicos; b) Ministeriais c) Desenvolvimento pessoal d) 
Físico e) Financeiro/Material f) Espiritual (não está em ordem de importância). Neste momento, 
escreva estas áreas em seu caderno e divida a lista de planos que você fez ontem nestas áreas, 
conforme o caso. Verifique sinceramente um a um se você incluiu Deus em cada um deles. 
Talvez você esteja em dúvida do que significa incluir Deus nos planos, veja alguns exemplos 
reais: (Um amigo meu escolheu a faculdade de letras em vez de direito para se preparar melhor 
ao ministério. Uma irmã não aceitou um emprego até razoável para não ter que faltar ao seu 
grupo de amizade e cultos de jovens).  5) COMPARTILHANDO: Decida colocar Deus nos 
seus planos, descarte aqueles de que Deus não se agrada, lembre-se, as coisas que vêm de Deus 
não têm sombra de dúvida e nem são imperfeitas.  Talvez você precise fazer outras decisões 
agora. Então faça! Ouça a voz do Espírito!  Termine a meditação decorando o versículo de hoje 
e ore ao Senhor entregando a Ele seus planos. 

Quarta-feira: Precisamos ter conselheiros. 
Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos 
conselheiros. (Provérbios 15.22) 
1) ENTENDENDO: Alguém certa vez disse com sabedoria: qualquer um aprende com os seus 
próprios erros, mas os sábios também aprendem com os erros dos outros. Esta bela afirmação 
do versículo de hoje define isto muito bem. O ser humano não foi criado para estar só. Deus 
mesmo disse que não era bom que ele ficasse assim. Em outra passagem diz que é melhor 
andarem dois juntos, pois se um cair o outro pode levantá-lo. Desta forma, nossos planos 
também não devem ser egoístas e solitários. Quanto mais ouvirmos os conselhos, mais temos 
chances de chegarmos a uma ótima decisão. Não acredite na mentira do diabo que diz: se 
conselho fosse bom não se dava, vendia-se. Talvez você mesmo já disse isso, mas saiba que isto 
é mentira do diabo. O próprio verso de hoje já mata toda a questão. Conselhos são bons sim, e 
devemos estar sempre ávidos por ouvi-los. Quando fazemos nossos planos, estamos quase 
sempre olhando por apenas um ângulo. É como se estivéssemos olhando uma montanha russa, 
parados em frente à bilheteria. Com certeza a pessoa que está lá na roda gigante e até mesmo a 
que está rodopiando na própria montanha russa podem vê-la de um outro ângulo o qual 
podemos estar despercebidos. É por isso que Deus quer que nossos planos e decisões sejam 
alvos de conselhos - quanto mais, melhor! Caso contrário estarão, segundo o verso de hoje, 
destinados ao fracasso. É claro que nem todas as decisões da vida demandarão um conselheiro, 
mas principalmente naquelas que vão lhe influenciar bastante. 2) MEMORIZANDO: 
Provérbios 20.18; 25.12; Ester 2.20; Daniel 4.27. 3) TIRANDO A LIÇÃO: Contam que, certa 
vez, duas moscas caíram num copo de leite. A primeira era forte e valente, mas acreditando que 
não havia saída, desanimou, parou de nadar, de se debater e afundou. Sua companheira de 
infortúnio, apesar de não ser tão forte era tenaz, e, por isso, continuou a se debater, a se debater 



e a se debater por tanto tempo, que, aos poucos o leite ao seu redor, com toda aquela agitação, 
foi se transformando e formou um pequeno nódulo de manteiga, onde conseguiu subir e 
levantar vôo. Durante anos, ouvi esta primeira parte da história como um elogio à persistência, 
que, sem dúvida, é um hábito que nos leva ao sucesso. No entanto... tempos depois, a mosca 
tenaz novamente caiu no copo. Como já havia aprendido em sua experiência anterior, começou 
a se debater, na esperança de que, no devido tempo, se salvaria. Outra mosca, passando por ali e 
vendo a aflição da companheira de espécie, pousou na beira do copo e gritou: - Tem um canudo 
ali, nade até lá e suba pelo canudo! A mosca tenaz não lhe deu ouvidos, baseando-se na sua 
experiência anterior de sucesso e, continuou a se debater e a se debater, até que, exausta 
afundou no copo cheio de água. Quantos de nós, baseados em experiências anteriores, 
deixamos de notar as mudanças no ambiente e ficamos nos esforçando para alcançar os 
resultados esperados até que afundamos na nossa própria falta de visão? Fazemos isto quando 
não conseguimos ouvir aquilo que quem está de fora da situação nos aponta como solução mais 
eficaz e, assim, perdemos a oportunidade de "reenquadrar" nossa experiência e ficamos 
paralisados, presos aos velhos hábitos, com medo de errar. "Reenquadrar" é permitir-se olhar a 
situação atual como se ela fosse inteiramente diferente de tudo que já vivemos. "Reenquadrar" é 
buscar ver através de novos ângulos, de forma a perceber que, fracasso ou sucesso, tudo pode 
ser encarado como aprendizagem. Desta forma, todo o medo se extingue e toda experiência é 
como uma nova porta que pode nos levar à energia que precisamos, à motivação de continuar 
buscando o que queremos, à autoestima que nos sustenta. Assim também, em nossos planos, 
devemos olhá-los com todos os olhos possíveis antes de afundarmos em nossa própria 
ignorância e/ou intransigência. 4) DECIDINDO: Decida submeter seus planos a conselheiros, 
lembre-se que devem ser pessoas sábias e confiáveis.  Se tiver outra decisão escreva agora em 
seu caderno. 5) COMPARTILHANDO: Decore o verso de hoje. Ore por suas decisões e peça 
que Deus lhe mostre conselheiros. 

Quinta-feira: Deus é quem decide o fim dos planos. 
Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. 
(Provérbios 16.1)  
1) ENTENDENDO: Leia assim: Eu posso fazer muitos planos, mas do Senhor... Deus é 
soberano sobre toda a terra. A Bíblia diz que não cai um cabelo de nossa cabeça sem que Ele 
tenha absoluto conhecimento. Desta forma, jamais podemos esquecer que mesmo fazendo 
nossos planos, mesmo colocando Deus neles e dando a Ele prioridade em tudo, mesmo tendo 
ouvido bons conselheiros, mesmo assim, a vontade de Deus é que no fim vai prevalecer. “Há 
caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte.” (Provérbios 14.12). Deus é 
quem sabe exatamente sobre o nosso futuro, então sabe decidir o melhor para nossas vidas. Em 
nossa caminhada cristã, muitas vezes somos tentados a não entender porque certos planos não 
dão certo e porque as coisas não acontecem exatamente como queríamos, porém quando 
aprendemos o princípio de hoje, o da soberania de Deus sobre nossas vidas, podemos confiar 
que sempre teremos o melhor, mesmo que no momento não pareça assim.  
2) MEMORIZANDO: Leia Provérbios 16.1-3 e escreva em seu caderno tudo o que você pode 
aprender destes versos. Leia para aprender mais:  Jó 5.12; Salmos 33.10; Provérbios 16.9; 
Provérbios 19.21. 3) TIRANDO A LIÇÃO: Havia três árvores que fizeram grandes planos do 
que seriam. A 1ª olhando as estrelas disse: "eu quero ser o baú mais precioso do mundo, cheio 
de tesouros". A 2ª olhando o riacho suspirou: "eu quero ser um navio que transporte reis e 
rainhas". A 3ª olhou para o vale e disse: "eu quero ficar aqui, no alto da montanha e crescer 
tanto que as pessoas ao olharem para mim, levantem os olhos e pensem em Deus". Muitos anos 
se passaram e, certo dia, 3 lenhadores cortaram as árvores, todas as três ansiosas em serem 
transformadas naquilo que sonhavam, mas, os lenhadores não costumavam ouvir ou entender os 
sonhos... Que pena! A 1ª acabou sendo transformada em cocho de animais coberto de feno. A 
2ª virou um simples barco de pesca, carregando pessoas e peixes todos os dias. A 3ª foi cortada 
em grossas vigas e colocada de lado num depósito. Então todas perguntaram desiludidas e 
tristes: "Por que isto"? Mas, numa bela noite, uma jovem colocou seu bebê naquele cocho e, a 
primeira árvore percebeu que continha o maior tesouro do mundo. A 2ª transportou um homem 
que acalmou uma tempestade e, num relance, ela entendeu que estava transportando o Rei do 
céu e da terra! Tempo mais tarde, sexta feira, a 3ªárvore espantou-se quando suas vigas foram 
unidas em forma de cruz e um homem foi pregado nela: logo, sentiu-se horrível! Mas, no 
domingo, o mundo vibrou de alegria e a terceira árvore percebeu que nela havia sido pregado 
um homem para salvação da humanidade e que as pessoas sempre se lembrariam de DEUS e 
seu filho, ao olharem para ela. As árvores haviam feito grandes planos... Mas Deus fez com que 



suas realizações fossem mil vezes maiores do que haviam imaginado. Pense nisto e confie em 
Deus!  4) DECIDINDO: Neste momento, faça a decisão, inspirado(a) pelo Espírito, de aceitar 
a vontade de Deus sobre todos os seus planos. Leia novamente o verso de hoje e veja no fundo 
da alma se há alguma outra decisão a ser feita e faça!  5) COMPARTILHANDO: Decore o 
verso de hoje e faça uma oração consciente, compartilhe com Deus. 

Sexta-feira: Os planos de Deus para nossa vida. 
Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês’, diz o Senhor, ‘planos de fazê-
los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. 
(Jeremias 29.11)  
1) ENTENDENDO: Esta semana, onde estamos meditando sobre a vontade de Deus em nossos 
planos, não poderíamos deixar de sermos abençoados com esta afirmação divina e maravilhosa. 
Deus tem planos para a nossa vida! Ele se preocupa conosco. Ele tem cuidado de nós. Se 
confiarmos nesta promessa, primeiro entregando todos os nossos planos e futuro ao Senhor e 
depois confiando que suas decisões sobre as nossas vidas sempre serão sábias e o que há de 
melhor, certamente poderemos contar de que nosso futuro será próspero e isento de desgraças, 
mas sempre com muita esperança. É claro que podemos pedir do Pai as coisas que queremos e 
os caminhos que desejamos trilhar, mas sempre como Jesus: - que seja feita a Tua vontade e 
não a minha. Confiar em Deus é essencial, pois os Seus planos para nossas vidas são sempre 
bons. Isto é ter fé. Leia para aprender mais: Salmos 40.5; Jó 23.13-14; Isaías 25.1; 28.29.  
2) MEMORIZANDO: Memorize o versículo de hoje. 3) TIRANDO A LIÇÃO: Pedi ao 
Senhor Jesus para ser forte, a fim de executar projetos e planos grandiosos, e Ele me fez fraco 
para conservar-me humilde, pois ele sabia o quanto meu ego conseguia me dominar. Pedi ao 
Senhor que me desse saúde para realizar grandes empreendimentos, e Ele permitiu-me a doença 
para compreendê-lo melhor e jamais cair na tentação de esquecê-lo. Pedi ao Senhor riqueza, 
para tudo possuir, e Ele permitiu-me ser pobre para não ser egoísta, pois Ele conhecia o mais 
profundo do meu ser. Pedi ao Senhor poder para que os homens precisassem de mim, e Ele deu-
me humildade para que Dele precisasse. Pedi ao Senhor tudo para gozar a vida, e Ele me deu a 
vida para gozar de tudo.  Eu pedi força... Deus me deu dificuldades para me fazer forte. Eu pedi 
sabedoria... Deus me deu problemas para resolver. Eu pedi prosperidade... Deus me deu cérebro 
e músculos para trabalhar. Eu pedi coragem... Deus me deu perigo para superar. Eu pedi amor... 
Deus me deu pessoas com problemas para ajudar. Eu pedi favores... Deus me deu 
oportunidades.  Senhor, não recebi nada do que pedi, mas deste-me tudo o que eu precisava, e 
quase contra a minha vontade, as preces que não fiz foram ouvidas. Louvado sejas ó meu Deus! 
Entre todos os homens, ninguém tem mais do que eu. (oração de um atleta americano que aos 
24 anos ficou paraplégico e aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador). Deus é o único que 
conhece o nosso coração e sempre vai dar o melhor para nossas vidas. Seus planos sempre são 
bons para nós. Sejamos como pequenos barcos velejando pelo mar da vida, levados apenas pelo 
sopro de Deus. Aonde ele nos levar, mesmo que tenhamos que passar por grandes tormentas, 
poderemos ter certeza que um dia chegaremos a um porto seguro. 4) DECIDINDO: Neste 
momento, desafio você a fazer decisões práticas a respeito dos seus planos. Procure fazer deste 
momento um momento especial. Faça uma revisão em sua mente de todos os princípios sobre 
planos que você meditou durante esta semana. Compare seus planos e decisões a uma comida 
gostosa que deve ser feita em cinco panelas. Faça sempre a decisão de passar todos os seus 
planos por estas “panelas”. 1) Antes de fazer qualquer coisa vou planejar 2) Deus tem que ser 
prioridade nestes meus planos. 3) Antes de tomar qualquer decisão vou procurar me aconselhar 
com pessoas de confiança 4) Vou entregar a Deus meus planos e orar por eles, pois sei que 
quem dá a última palavra é o Eterno 5) Vou sempre verificar se meus planos estão de acordo 
com os planos de Deus para minha vida e vou confiar que sempre os planos de Deus são bons 
para mim. Leia mais uma vez o versículo de hoje e decida confiar nesta promessa. Se você 
ainda tiver alguma decisão a qual o Espírito Santo está lhe incomodando e você ainda não teve 
coragem de fazer, não deixe para depois, faça agora. Tudo o que vem de Deus é bom e vem 
sem sombra de dúvida. Lembre-se sempre disto. Veja novamente a lista de áreas onde você 
precisa ter planos (na meditação de terça-feira) e revise-a ou refaça-a à luz das escrituras. Pense 
ainda neste ano como uma grande oportunidade de servir ao Senhor!  
5) COMPARTILHANDO: Decore o versículo de hoje. Revise os versos da semana, encerre 
fazendo uma oração, compartilhando e entregando todos os seus planos a Deus e dizendo a Ele 
que você confia Nele e vai aceitar toda a vontade Dele para a sua vida.  
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