
"De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, 
descendentes de Jacó, não foram destruídos .”



Em	tempos	de	constantes	mudanças,	
e	muitas	delas	geram	inseguranças,	o	

que	pode	nos	trazer	esperança?



“Em tempos remotos, lançaste os fundamentos da terra; e os 
céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu 

permaneces; todos eles envelhecerão como uma veste, como 
roupa os mudarás, e serão mudados. Tu, porém, és sempre o 

mesmo, e os teus anos jamais terão fim” (Sl 102:25-27).

“Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo 
do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de 

variação” (Tg 1:17). 

“Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente”  
(Hb 13:8). 





1- Deus não muda em seus propósitos.

“Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos 
pode ser frustrado” (Jó 42:2). 



“Muitos são os planos no coração do homem, mas o que 
prevalece é o propósito do Senhor” (Pv 19:21).

“Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade: que eu 
sou Deus, e não há outro, eu sou Deus, e não há outro além 

de mim; Que desde o princípio anuncio o que há de 
acontecer e desde a antiguidade, as coisas que ainda não 
sucederam; que digo: o meu conselho permanecerá de pé, 

farei toda a minha vontade” (Is 46:9-10).



2- Deus não muda em seu caráter.

O que é caráter?	
É um conjunto de características e traços relativos à maneira de 
agir e de reagir de um indivíduo ou de um grupo. É um feitio 
moral. É a firmeza e coerência de atitudes. É quando as nossas 
ações coincidem com as nossas palavras.

“Bem-aventurados os que não veem, mas creem”  
(Jo 20:29). 



3- Deus não muda em suas promessas.

“Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para 
que se arrependa. Acaso ele fala, e deixa de agir? Acaso promete, 
e deixa de cumprir?” (Nm 23:19). 



“Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de 
Israel, segundo tudo o que prometera; nem uma só palavra 

falhou de todas as suas boas promessas, feitas por 
intermédio de Moisés, seu servo” (I Rs 8:56).

“Porque quantas são as promessas de Deus, tantas têm 
nele o sim; porquanto também por Ele é o amém para glória 

de Deus, por nosso intermédio” (II Co 1:20).



4- Deus não muda em seu poder.

“Deus falou uma vez; duas vezes ouvi isto: 
que o poder pertence a Deus” (Sl 62:11).



O poder de Deus continua grande e ilimitado!

o Deus é o mesmo que criou o mundo em 6 dias. 
o Deus é o mesmo que abriu o mar vermelho para o povo de 

Israel passar. 
o Deus é o mesmo que entrou na fornalha de fogo com 

Sadraque, Mesaque e Abede-Nego. 
o Deus é o mesmo que entrou na cova dos leões com Daniel. 
o Deus é o mesmo que mandou fogo do céu para consumir o 

holocausto nos dias do profeta Elias.



o Deus ainda é o mesmo que curou o cego Bartimeu no caminho de 
Jericó. É o mesmo que curou o paralitico que há 38 anos estava 
deitado em uma cama à beira do tanque de Betesda. 

o Deus é o mesmo que ressuscitou o filho da viúva de Naim. É o 
mesmo que ressuscitou Lázaro que estava sepultado havia 4 dias. 

o Deus é o mesmo que esteve na sepultura 3 dias, mas ressuscitou e 
está vivo e vivo para todo o sempre.

“Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo 
o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder 

que atua em nós” (Ef 3:20).



5- Deus não muda em seu amor.

“De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: Com amor 
eterno eu te amei; por isso, com benignidade te atraí” (Jr 31.3)



Conclusão

“Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, 
descendo do Pai das luzes, em quem não há 

mudança nem sombra de variação” (Tg 1:17). 

“Guardemos firmes a confissão da esperança, sem 
vacilar, pois quem fez a promessa é fiel” (Hb 10:23).


