
caminho de morte”. Quantas vezes alguma coisa que 
planejamos não deu certo e lamentamos, mas 
depois olhando para toda a situação vimos os 
livramentos do Senhor?! 

Provérbios 16:20 diz que “quem atenta para o 
ensino acha o bem, e o que con�a no Senhor, esse é 
feliz”. Isso quer dizer que con�ar nos nossos planos 
muitas vezes podem nos levar ao fracasso ou até 
mesmo morte. Con�ar em Deus e em seus planos 
para nós é sempre o melhor caminho. 

Em Provérbios 16:33 o sábio �naliza o capítulo 
dizendo que “para fazer um sorteio são lançados os 
dados, mas toda decisão procede do Senhor”. Nada 
do que acontece em nossas vidas é por acaso. Pode 
ser que Albert Einstein estava se referindo às 
palavras do sábio quando disse: “estou, em todos os 
casos, convencido de que Ele (Deus) não joga dados”. 

Que o Senhor con�rme em nós a certeza de que 
podemos sim fazer planos, que devemos usar toda 
nossa sabedoria e temor ao traçar tais planos, mas 
que nunca deixemos de con�ar na perfeição do Deus 
que não joga dados para lançar sorte do nosso 
futuro, mas que dá sua Palavra �nal aos planos que 
tem para nós. Que Ele nos ajude a entender e 
desfrutar disso. 

Enfrentando as di�culdades com Deus: De que lado você está? - Sl 76
Preletor: Fernando Leite

ANOTAÇÕES

Introdução    

1ª Revelação: Deus grande e presente     
Sl 76.1-2; Sl 27.5; Sl 68.15-16; Sl 76.3

2ª Revelação: Deus ilustre e interventor       
Sl 76.4-5; Is 37.33-36; Sl 76.6

3ª Revelação: Deus temível e juiz     
Sl 76.7-10;12; 2Cr 20.29; 1Re 22.21-23; 2Cr 20.29
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Conclusão: Quais são as tuas possibilidades?
Sl 76.11; Is 8.12-13


