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Confiança em Deus
Provérbios 16: 1-9
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“Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio conhecimento”
Provérbios 3:5
Neopentecostalismo

Estamos prestes a encerrar esta série de estudos sobre Provérbios. O objetivo do
estudo é apontar os benefícios de depositar toda a confiança no caráter santo de
O movimento evangélico
Deus e descansar em sua soberania. Para tanto, serão apresentados os atributos
neopentecostal, inserido nas
que a Bíblia Sagrada revela sobre o ser divino e será analisado o contraste entre
mídias, não põe o homem em
seu devido lugar, o de servo
aqueles que confiam no Senhor e os que confiam em si mesmos. E na próxima
dependente de seu criador.
aula, encerramos apresentando os resultados advindos da plena confiança em
Antes o coloca como centro de
Deus.
tudo. É uma visão
antropocêntrica, ou seja, o
homem está no centro. A
sociedade contemporânea
estabeleceu o ser humano
como a medida de todas as
coisas.

Providência de Deus
O estudioso A.W. Tozer,
afirma que “temos a
bondade de Deus para
desejar o nosso bem, a
sabedoria de Deus para
planeja-lo e o pode Deus
para realizá-lo – o que nos
falta? Sem dúvida somos as
mais favorecidas de todas
as criaturas.

I – O DESAFIO DE CONFIAR NO CARATER DE DEUS
Provérbios 20:22
Atualmente, tem sido comum a difusão de ideias relacionadas à confiança num
deus “servo”. Dos púlpitos procla-me que o deus que deve ser da confiança do
homem é aquele que faz algo para beneficiá-lo. Deste modo, as pessoas estão
cada vez mais ávidas na busca por resultados imediatos em sua relação com o
ser divino. É devido à propagação de conceitos dessa natureza que a fé
inabalável no verdadeiro Deus que está cada vez mais escassa. Todavia, ao
estudarmos a Palavra de Deus, temos a possibilidade de conhecer melhor o
Deus da Palavra e somos desafiados a descansar confiantemente em seu
cuidado. À luz do livro de Provérbios, vejamos quais são as marcas que definem
o caráter do nosso Deus, que nos dá fundamentos para confiar nossa vida ao
seu cuidado.
a) Um descanso (Provérbios 9:10 e 30:3). O termo traduzido por santo quer
dizer “inteiramente diferente, absolutamente distinto”. A essência da natureza
divina é a santidade, “Deus é luz e não há nele treva nenhuma” (1 João 1:5). A
santidade de Deus não é um atributo inerte e negativo, mas indica que sua
natureza perfeita realiza sua vontade perfeita. Em termos práticos, esse
pressuposto do ser divino requer de nós afastamento do pecado (Romanos 6:23),
pois Sua santidade aborrece a iniquidade. Ele nos orienta: “Sereis santos porque
eu sou santo” (Levítico 11:44b).
b) Um Deus Soberano (Provérbios 16:4). Desde a queda o homem tem
procurado seguir seus próprios caminhos. Isso sempre implica em desprezo à
orientação divina. Embora a soberania de Deus seja evidenciada muitas vezes
em toda a Bíblia Sagrada, é próprio do coração humano questioná-la e procurar
substitui-la por sua vontade pessoal. Contudo, somos desafiados a descansar na
ação soberana do Senhor, que sempre sabe o que faz (Romanos 8:37). A
verdade prática que pode advir deste atributo divino é que, embora o homem
possa fazer planos, somente Deus pode dirigir seus passos por caminhos retos
e prósperos (Provérbios 16:9).
c) Um Deus sábio (Provérbios 3:19-20). A sabedoria de Deus refere-se a sua
capacidade de traçar meios perfeitos para alcançar fins perfeitos. Ninguém
ensinou coisa alguma para Deus: “quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem
foi o seu conselheiro?” – Romanos 11:34. Deus não comete erros, pois tudo o
que Ele faz é pautado pela perfeição. Em termos objetivos, a sabedoria de Deus
pode ser observada em sua disposição providencial dos acontecimentos, pois “a
sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão” – Provérbios
16:33.

LEITURA PARA CULTO DIÁRIO DA FAMÍLIA KALEO
DIA
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado
Domingo

TEMA CENTRAL
Justiça: atributo do caráter divino
O cristão e a busca da justiça
A provisão de Deus para os seus servos
Compaixão: atributo do caráter divino
A compaixão na vida do cristão
O nome de Deus e torre forte para o justo
Deixe-se guiar pela palavra de Deus

VERSÍCULOS NA BÍBLIA
Deuteronômio 32:4
Provérbios 8:20; 12:28
Mateus 6:25-34
Provérbios 14:31 e 17:5
Provérbios 21:13 e 28:27
Provérbios 18:10
Provérbios 3:1-4

