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O AGIR DE DEUS 
 

SENTIR 
 
“Dizer ‘não’ a um filho é não o amar”. Você concorda ou discorda com 
essa afirmação? Por que? 
 
APRENDER 
 

Assim como muitas vezes um filho não compreende o modo de agir de 
um pai, nós também podemos não compreender o modo de Deus agir. 
Por isso, é importante sabermos que o agir de Deus é: 
 
1- Gradativo. Assim como fez com Abraão, Ele não fala todas as 
coisas de uma vez. Ele conhece a nossa estrutura. Sabe do que 
podemos ouvir e ver. Ele sabe até onde pode se revelar sem que isso 
atrapalhe nosso entendimento. 
  

2- Uma resposta a nossa iniciativa. Aos soberbos Deus reage 
resistindo, mas aos humildes Deus reage dando graça – Tg. 4.6. 
  

3- Surpreendente. Deus escolheu as coisas loucas, sem base de 
entendimento, de pouco valor, que não fazem falta e que podem ser 
descartadas – 1 Co. 1.27. Já usou corvos para levar alimento ao profeta 
Elias; usou uma mula para alertar o profeta Balaão, e usa coisas e 
pessoas inesperadas até hoje.  
  

4- Excede a razão. Não há como adivinharmos como Deus trará a 
resposta e por onde ela virá. Não tem lógica humana para tentar 
entender os desígnios de Deus – Is. 55.8. 
 

5 - Envolve 4 elementos fundamentais: Amor (1 Jo. 4.8), 
Misericórdia (Lm. 3.22-23), Fidelidade (2 Tm. 2.13), Justiça (Sl. 89.14). 
  

6- Não pode ser impedido. Quando Deus quiser abrir uma porta para 
nós, não haverá pessoas ou demônios que poderão impedir. Se Ele 
decidir nos abençoar o milagre irá acontecer! (Sl. 115.3; Jó 42.2; Sl. 
33.9; Is. 43.13). 
  

7- Contínuo. Deus está trabalhando na nossa vida o tempo todo. Nos 
conhece por inteiro e sustenta a nossa vida o tempo todo. Por que 
oramos então? “A oração não muda a Deus, muda a mim” – C.S. Lewis. 
A nossa oração não é para que Deus comece a cuidar de nós, mas sim 
para que Ele nos livre da ansiedade de achar que Ele não está 
cuidando. Ele está trabalhando na nossa causa – Sl. 121.3-4; Jo. 5.17; 
Is. 40.28. 
  

8 - No tempo certo. Deus sempre chega na hora certa! No tempo 
determinado por Deus, Abraão e Sara tiveram o filho da promessa. No 
tempo determinado por Deus, José se tornou governador do Egito. No 
tempo determinado por Deus, Davi se tornou o rei de Israel. Enquanto o 
tempo de Deus não chega, Ele está trabalhando. 
 

REFLETIR 
 

Você está ansioso ou ansiosa? Em que área da sua vida está 
esperando o agir de Deus? 
 

APLICAR 
 

 

Dediquem um tempo de intercessão pelos motivos que estão trazendo 
ansiedade ao coração dos que estão reunidos no GCEM e seus 
familiares. Reforce o fato de que apenas conhecer verdadeiramente 
quem é o nosso Pai, qual é Seu caráter e o quanto nos ama, poderá 
nos levar a abandonar a ansiedade e confiar definitivamente nele.   
 
 

 

CONGRESSO MULHERES INTERCESSORAS 
01/09 de 14 às 19h 

 

Um dia poderoso de oração pela sua vida, família, nossa Igreja  
e nossa nação. O Encontro Mulher Plena de agosto  

foi cancelado para que você possa estar presente  
neste sábado especial. 

 

Convites no Balcão de Informações 
 Incentive toda a sua célula a participar 

 


