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PLANOS NÃO REVELADOS DE DEUS  
  

Queridos amigos, bom dia! Nesta terça-feira, 
compartilho, um pouquinho, do estudo do Dr. Erwin Lutzer 

sobre algumas mentiras contemporâneas sobre Deus. Deus 
tinha um plano maravilhoso para cada um de nós, mas com 
a queda, ou seja, a partir da escolha feita por Adão e Eva, 
tudo foi por água abaixo. Será mesmo? Então, Ele, Deus, 
teve que fazer uso de um plano “B” para consertar as 
coisas? 

  
Obviamente que a criação precedeu a 

redenção, mas é a redenção que ocupa o lugar mais elevado 
na mente de Deus. A criação estabeleceu o cenário para a 

redenção, era um elo necessário para mostrar o propósito do Eterno. 
Um terceiro elo da cadeia, entretanto, tornará os propósitos de 
Deus ainda mais claros.   

  
Deus criou todas as coisas para sua glória, mas agora é 

chegada a hora de entender o bom propósito de Deus, a consumação da sua 
soberana vontade. Era necessário “fazer convergir em Cristo todas as 
coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos.” 
(Efésios 1:9-10). O que seria, então, essa dispensação da plenitude dos 
tempos? É quando todas as eras da terra terão passado. Os historiadores falam 
de diversas eras, tal como a pré-histórica, das trevas, da idade média, de 
aquários; um propósito se ligará a outro até que a vontade de Deus seja 
cumprida. Quando tudo estiver acabado, todas as coisas serão unidas sob a 
autoridade de Cristo.    

 
Deixadas por si mesmas, a maioria das coisas se desintegram, ao 

invés de se reunirem. A desintegração faz parte da observação natural das 
coisas. Já disseram que “a natureza se encaminha ao acaso”, “que o Universo 
ainda está se expandindo”; Deus dará um fim a toda essa desunião e as 
colocará sob o estandarte de Cristo. Não existe nada solto no universo, nada 
que tenha sido deixado ao sabor do acaso. Deus segura todas as cartas e a 
certeza dos seus propósitos devem nos alegrar.   

  
Existe uma história de um homem que visitou uma fábrica de 

tapetes. Enquanto estava no piso, pode ver o fundo de um enorme tapete que 
estava sendo tecido no andar de cima. As linhas eram esticadas a amarradas, 
as diferentes cores de linhas se cruzavam em um padrão que não mostravam 
nenhuma relação entre si. Porém, quando subiu um lance de escadas para ver 
a parte de cima do tapete, ficou maravilhado com os impressionantes 
desenhos e a simetria. A beleza das cores e o trabalho desenvolvido naquele 
artefato cativaram a sua atenção.  
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Estamos olhando a vida de baixo para cima, insistimos que deve 
estar havendo algum erro, certamente algo parece errado, talvez o Tecelão 
não tivesse encontrado uma solução para os males desse mundo, achamos que 
nada pode justificar o sofrimento encontrado nesse planeta. Mas um belo 
desenho se forma do lado em que não pudemos ver, é o retrato do Filho 
amado de Deus, Seu plano está na direção certa.   

 
  
Mais aí, alguém pode estar se perguntando e, inclusive, 

questionando: Quer dizer que o jardim do Éden foi apenas um cenário, um 
palco para as marionetes chamadas Adão e Eva? E quanto a Lúcifer, que 
chance teve se tudo isso era plano de Deus? O holocausto poderia ter sido 
evitado se tudo tivesse acontecido de acordo com o plano divino? Podemos 
confiar em um Deus que desejou que o mal compusesse uma parte do que 
desejava realizar? Essas perguntas precisam de respostas...  

  
Deus nos criou com vontades que agem baseadas em nossas 

inclinações, desejos e conhecimento. Não temos consciência do decreto 
divino. Se você perguntasse a Pilatos porque ele houvera deixado Jesus ser 
condenado, certamente ele não responderia que “foi porque Deus me 
convenceu que eu deveria agir assim”. Ele agiu de acordo com seus desejos, 
mas convém frisar que o apóstolo Pedro destacou que Pilatos e os outros 
conspiradores cometeram atos que Deus já havia predeterminado que 
aconteceriam: “Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam 
decidido de antemão que acontecesse.” (Atos 4:28).  

  
Deus fez o Universo de modo que os nossos desejos convergissem 

com os seus propósitos. É interessante perceber que a Bíblia não vê 
contradição entre a responsabilidade humana e a providência e direção 
divinas. A mesma escritura que ensina que Cristo morreu com propósito 
determinado e conhecimento prévio de Deus, também chama de perversos os 
homens que levaram a cabo Sua execução. São responsáveis pelos seus atos 
(“Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-
conhecimento de Deus; e vocês, com a ajuda de homens perversos, o 
mataram, pregando-o na cruz.” - Atos 2:23). Qualquer visão de “livre-
arbítrio” que nega que Deus governa soberanamente a terra é anti-bíblica. 
Qualquer visão de predestinação que nos transforma em marionetes também é 
anti-bíblica. A Bíblia apresenta a convergência entre os nossos desejos e o 
plano de Deus. Essas coisas são jungidas para realização do plano divino.   

  
O lado de Deus mostra os acontecimentos da maneira correta, o 

nosso lado diz que devemos agir com responsabilidade. Muitas pessoas 
acreditam que o problema do mal pode ser resolvido apelando-se ao livre-
arbítrio das criaturas de Deus. Achar que Deus se limitou em razão do livre-
arbítrio da criatura, ou que, um plano “B” só aconteceu em razão da escolha 
equivocada do primeiro casal, traz a necessidade de lermos algumas 
passagens bíblicas:   
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“Mas eu vou endurecer o coração dele, para não deixar o 

povo ir.” (Êxodo 4:21); “O Senhor concedeu ao povo uma disposição 
favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam; 
assim eles despojaram os egípcios.” (Êxodo 12:36); “[Deus] mudou o 
coração deles para que odiassem o seu povo, para que tramassem contra 
os seus servos.” (Salmos 105:25); “O coração do rei é como um rio 
controlado pelo Senhor; ele o dirige para onde quer.” (Provérbios 21:1); 
“Passarão sete tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os 
reinos dos homens e os dá a quem quer.” (Daniel 4:25); “Ocorre alguma 
desgraça na cidade, sem que o SENHOR a tenha mandado?” (Amós 3:6); 
“os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da 
carne nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus.” (João 
1:13); “o Filho também dá vida a quem ele quer dá-la.” (João 5:21); entre 
outras.  

  
Podemos então dizer que o mal é da vontade de Deus? Não 

estaria claro que o mal é contrário a vontade de Deus? Como acreditar que 
esse plano “ímpio”, o homem querendo ser igual a Deus, fosse o plano “A”? 
Seria da vontade de Deus o horrível sofrimento no Nepal? Devemos fazer uma 
distinção entre a vontade revelada de Deus, que não está sendo feita na 
terra, e sua vontade oculta que está sempre sendo executada. Certamente o 
mal desse mundo viola tudo o que Deus revelou sobre os valores da vida 
humana: na necessidade da bondade; e a essencialidade da pureza moral. 
Deus revelou suas leis que são constantemente quebradas no planeta terra, e 
várias passagens detalham a vontade de Deus para a vida do cristão: “Não se 
amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da 
sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, 
agradável e perfeita vontade de Deus.” (Romanos 12:2); “A vontade de 
Deus é que vocês sejam santificados: abstenham-se da imoralidade 
sexual.” (1ª Tessalonicenses 4:3); entre outras.  

  
Embora não percebamos, o que nos acontece é resultado da 

vontade soberana de Deus; uma vontade que não nos foi revelada e, que por 
ser assim, assemelha-se para nós como o verso daquele tapete que está sendo 
tecido pelo Tecelão. Não a entendemos, a questionamos muitas vezes, pois 
não temos uma exata compreensão de como e para que ela vem se 
desenvolvendo, mas tudo, tudo mesmo, está sob o seu absoluto controle, 
convindo saber que “Deus tem misericórdia de quem ele quer, e endurece a 
quem ele quer” (Romanos 9:18).  

  
Que possamos, neste novo dia, guardar esses ensinamentos nos 

nossos corações. 
 


