A SOBERANIA DE DEUS EM NÓS E POR NÓS
(Romanos 8:28-39; Lamentações 3)

Em Romanos 8:28-29,vemos a soberania de Deus atuando no propósito de Deus em trazer
muitos filhos à imagem de Jesus Cristo. “Porque os que conheceu de antemão, também
predestinou a serem conforme a imagem do Seu filho, para que Ele seja o primeiro entre
muitos irmãos”. Todas as coisas servem a Deus com o fim da manifestação dos Seus filhos.
Soberania significa exercitar autoridade suprema e independente. No propósito de Deus, tudo
coopera para o bem- todo bem e todo mal. Todas as coisas servem a Deus no processo do
bem ou do mal, afim de efetuar o Seu plano. Nada foi criado para destruir o plano de Deus ,
porque Ele é infalível. Até o mal é usado como instrumento para trazer pureza e maturidade.
Deus criou todas as coisas, até o ímpio para ser um instrumento de punição nas Suas mãos
contra o filho desobediente.
Na sua submissão a soberania de Deus, Paulo assim expressou-se: Quero que saibas irmãos
que as coisas acontecidas, contribuiram para o progresso do evangelho de maneira que minhas
prisões em Cristo tornaram-se conhecidas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais
lugares por isso muitos irmãos ousam falar a Palavra sem medo (Fil 1:12-14). Muitas vezes a
ansiedade, o medo e a impaciencia vedam os nossos olhos espirituais, por causa da nossa
imaturidade e ignorancia espirituais. Nas circunstancias fora do seu controle, Paulo entendeu
que tudo que aconteceu com ele serviu para que o evangelho fosse divulgado, e como
sabemos, sua prisão também serviu para que a grande parte do Novo Testamento fosse escrita.
O segredo do contentamento na vida de Paulo é visto na pergunta, Se Deus é por nós, quem
será contra nós (Romanos 8:31)? E na sua carta aos Filipenses 4:6 que diz: Não andeis ansiosos
por coisas alguma; em tudo, porem, sejam as vossas petições conhecidas pela oração e pela
súplica, com ações de graça. Aqui Paulo mostra que simplesmente por pedir e agradecer,
nada impedirá a resposta de Deus para aqueles que são fiéis e obedientes à Sua Palavra.
Em Marcos 11:24 Yashua disse: Por isso vos digo que tudo que pedirdes em oração crendo que
vos é garantido antes de receber, te-lo-ei. E é assim que a fé é definida: A fé é o firme
fundamento das coisas que se espera, e a prova das coisas que se não vêem. A fé resulta na paz
e contentamento na vida daquele que se submete completamente à soberania de Deus.
Muitos não recebem porque não crêem receber na petição oferecida com súplica e não se
submetem à vontade soberana de Deus a Quem eles dirigem suas orações.

Tudo que Deus faz, Ele faz de acordo com Sua vontade (Efesios 1:11). Nisto vemos a Sua
soberania no Seu propósito em todas as coisas. Quando a vontade de Deus reside em nós,
agimos de acordo com a Sua livre vontade. Porque Deus é quem efetua em nós tanto o querer
como o realizar, segundo sua boa vontade (filipenses 2:13). Abençoado é aquele a quem Tu
escolhes e fazes chegar a Ti (Salmos 65:4).Tudo procede de Deus através da Sua graça. O
homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dado do céu ( Em João 3:27).
Erramos na idéia de que todo mal procede do diabo, porque muitas vezes o mal que vem a nós
pode ser o resultado de pecados existentes nas nossas vidas .Este modo de pensar é erroneo,
porque anula a convicção do Espírito Santo e também destrói o nosso relacionamento com
Deus, pois é a convicção que nos leva ao arrependimento e a submissão a soberania de Deus.
Lembre-se da experiencia de Jó, que em meios de todo o sofrimento, ele não negou a sua fé,
ele não culpou o diabo, mesmo não entendendo o porque, ele permaneceu firme até a vontade
de Deus ser cumprida. Vemos também na vida de Daniel examplos da eficácia da soberania de
Deus em meios difícieis do ambiente idólatra e vazio da presença de Deus em Babilonia para
onde ele foi levado. Naquele lugar,Deus revelou-o o futuro tanto para o povo Israel, como
também para o mundo, e ao mesmo tempo Ele operou milagres e maravilhas através da vida de
Daniel, mostrando ao mundo de então que Ele era e é o único e soberano Deus.
O diabo é muitas vezes um instrumento nas mãos de Deus não só para provar a nossa fé, mas
também para nos disciplinar. O profeta Jeremias assim expressou-se, De que se queixa pois o
homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos,
experimentemo-los e voltemos para o Senhor. Quem é aquele que diz, e assim acontece,
quando o Senhor o não manda (Lamentações 3)?
Amigos, bom é ter esperança no Deus que é soberano em todas as coisas, porque no fim de
tudo a Sua soberania por nós e em nós prova ser o único meio pelo qual somos salvos,
santificados e no final, seremos glorificados.

