
Retomando: Semana passada, fomos desafiados a orar e relembrar pedidos de oração dos quais 

desistimos em algum momento e a colocá-los diante de Deus só que agora com maior perseverança. 

Como foi sua experiência? O Deus falou ao seu coração? 

 

Estudo 55 – Um Plano Perfeito 

 

➢ Resumo: No estudo de hoje veremos que é necessário mudar nossa postura diante de Deus 

para que possamos experimentar Sua Vontade em nossas vidas. Aprenderemos que, mesmo 

não entendendo de imediato, o plano de Deus é mais que melhor, é perfeito! 

Texto: João 9:1-3  

Introdução: Existe uma fase do desenvolvimento da criança que surge nos primeiros anos de vida 

e é caracterizada pelos constantes “por quês”? Tudo dá margem a essa pergunta: “por que o céu é 

azul”? “por que o sol se esconde à noite”, etc. É uma fase importante onde a curiosidade da criança 

é aguçada e a capacidade de questionar tudo que os rodeia se torna ilimitada. Apesar de esse tempo 

ser benéfico por estimular o aprendizado e gerar conhecimento é apenas uma fase passageira que 

logo em seguida deve dar lugar à maturidade e a necessidade de constantes questionamentos passa.  

 

1)Você se considera uma pessoa madura? 

Há muitas pessoas que se consideram muito maduras e que por esse mesmo motivo são 

questionadoras. Acreditam que o fato de exigirem uma resposta para todos os seus 

questionamentos, isso as torna pessoas com muita maturidade e que não se enganam facilmente. 

Somente acreditam ou confiam se houver uma resposta para suas perguntas e mais do que isso, 

uma resposta que as satisfaça. Quando se trata de vida com Deus, no entanto, essa não e uma 

característica que demonstre maturidade. Na verdade ela apenas revela a necessidade de conhecer 

mais sobre Jesus. Assim como uma criança, no início da nossa vida com Deus, somos cercados 

por perguntas que naturalmente vem, mas à medida que aprendo a conhecer Jesus e confiar 

no Seu amor, um novo tempo se abre e as perguntas incessantes tendem a diminuir. 

Infelizmente em meio às lutas muitas pessoas se prendem tanto ao que estão vivendo que deixam 

de crer e sequer lembram que Jesus já nos alertou sobre as aflições que viriam (João 16:33). Não é 

fácil ter bom ânimo quando estamos sofrendo, mas se Jesus disse que posso, então preciso 

abandonar as dúvidas e seguir seu exemplo. No texto que lemos no inicio, vemos que os discípulos 

tinham muitas perguntas a respeito do que havia acontecido àquele cego. Suas indagações, porem, 

demonstravam a sua imaturidade. Suas suspeitas estavam todas erradas. Jesus os ensinou que 

alguns questionamentos são desnecessários e deu a eles uma resposta que eles jamais imaginariam. 

Muitas vezes, nossas perguntas para Deus também são como as dos discípulos, nossas 

especulações são totalmente equivocadas. Quantas vezes questionamos a Deus a respeito da 

nossa vida e perguntamos: por que isso esta acontecendo comigo? Por que eu estou passando por 

essa dificuldade? Por que o Senhor não ouve minhas orações? A melhor coisa a se fazer no 

momento de crise e ouvir o que Jesus tem a nos dizer, pois Sua resposta sempre e surpreendente.   



2)Você gostaria de vencer as crises e crescer com elas? 

Cientes que as lutas virão, precisamos abrir o coração para que Deus trate nossa vida e nosso 

caráter. Enquanto ficamos questionando cada situação que nos cerca e cada ação de Deus, ficamos 

presos, impedidos de avançar e alcançar a plenitude do que Ele tem para nós. E necessário romper 

durante o processo de amadurecimento e chegar ao que Deus espera.  

I - Aproveite o momento. Embora pareça impossível, é exatamente durante a crise que teremos as 

maiores oportunidades. Os discípulos, ao olharem para o cego, só viam condenação. Achavam que 

sua condição era porque ele merecia, por ser pecador, mas Jesus deixou bem claro no v. 3 que 

aquela situação aconteceu para que “...as Obras de Deus fossem reveladas na vida dele” .Se há 

enfermidades, Jesus vê a oportunidade de curar; se há pecado Ele vem com Seu Perdão e Sua 

Graça, se há morte Ele próprio que é a Vida, vem para mostrar que não é o fim. Precisamos 

aproveitar o momento de luta para pedir que as obras de Deus se revelem a nós.  

II - Mude sua visão. Podemos escolher o que enxergar e também como enxergar! Em Isaías 6:1 o 

profeta estava num contexto difícil onde um bom rei havia morrido. O rei estava representando a 

tristeza, a desesperança, angústia, insegurança de todo momento. Então Isaías tinha duas opções: 

ou ele olhava para a morte do rei e tudo que ela representava, ou ele elevava seus olhos aos céus e 

escolheria ver o Senhor. Será que temos feito a escolha certa? Será que nosso olhar tem sido 

mais demorado sobre nossos problemas do que sobre o poder do nosso Deus? Quem temos 

escolhido ver diante dos desafios?  Precisamos treinar nossos olhos para olhar sempre para o 

Senhor, acima de toda e qualquer situação. 

III- Entender que o plano de Deus é perfeito. Em Romanos 12:2 a Bíblia nos diz que podemos 

experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem um plano perfeito para casa 

um de nós. Precisamos viver nossa vida entendendo que o Senhor tem um propósito até 

mesmo para nossas dificuldades! Somente através dessa certeza e confiança no nosso Salvador 

podemos passar pelas provações. 

Conclusão: Não podemos mais viver a vida tentando argumentar ou entender tudo que acontece. 

Precisamos confiar que quando recebemos Jesus em nosso coração deixamos tudo nas mãos Dele 

porque Ele tem o que é melhor para nos. Você deseja crescer em meio às lutas e parar de murmurar? 

Quer mudar sua visão e aceitar o plano perfeito de Deus para você? Levante a mão, vamos orar.  

 

Desafio: Perceba se em sua vida ainda existem muitas indagações, se você ainda tem muita 

necessidade de respostas. Repare se a sua palavra com Deus e sempre: Por que, Deus? Separe um 

tempo para orar e pedir a Deus que traga maturidade para a sua vida, levando você a conhecer e 

confiar mais Nele.  

 

 

 


