“(...) Mas os planos do Senhor permanecem para sempre,
os propósitos do seu coração,para todas as gerações”
( Salmos 33:11).

Um Plano Perfeito
Rita de Cássia Andrade

Existe um plano perfeito para você, escrito por Deus, para lhe garantir vitória em todas as
áreas de sua vida! Você crê nisto? Este plano foi traçado antes da fundação do mundo: ele é
eterno, ele é perfeito! Talvez você nunca tenha ouvido alguém falar sobre este plano que foi
concluído por Deus na cruz de Cristo.
No ano de 1991 eu descobri este plano maravilhoso de amor e tudo se fez novo em minha
vida: Eu fui batizada nas águas e no Espírito Santo! Meus pecados foram perdoados e
desde então, tenho experimentado da plenitude deste amor, que é incodicional e que me
fez ser uma nova criatura em Cristo Jesus! Você já ouviu sobre este plano? Você já é uma
nova criatura?
Quando olho para trás eu posso ver a minha vida assim: antes de Jesus e depois de Jesus.
E digo para você, sem sombra de dúvida: depois de Jesus, tudo ficou muito diferente! Eu
nasci de novo! Encontrei a maior riqueza que alguém poderia encontrar: Jesus, a porta
que dá acesso ao Reino de Deus! Quem entra por esta Porta, viverá para sempre na Nova
Jerusalém Celestial, a cidade onde Deus habita! E o que mais me surpreende, é que tudo
nos é dado gratuitamente. O preço já foi pago pela cruz de Cristo. Incrível, não?
Imagine que daqui a dez mil anos, você estará vivo em algum lugar, porque o nosso espírito
humano é imortal e quem escolhe este lugar é você. Não é mesmo incrível? É você mesmo!
E a escolha é feita agora, quando você ouve a voz do Espírito Santo lhe falando sobre o
Caminho, único Caminho, que lhe conduz em triunfo para este lugar. Este Caminho é
bom, é Caminho santo e se chama: Jesus Cristo!
Por muito tempo eu acreditava que todos os caminhos me levavam a Deus, mas era
mentira! Só existe uma maneira para chegarmos até ao Deus Verdadeiro: Jesus, O
Caminho!
Também descobri que ao inverso do que todos costumam dizer, não há ninguém bom,
bom o suficiente para ganhar o céu! Porque o céu já foi ganho na cruz: é de graça! Eu vou
para o céu, porque Jesus já fez tudo para que eu vá para lá... Basta crer por fé! O céu eu não
ganho através das minhas obras, pois a salvação não vem pelas obras, para que ninguém
se glorie, e diga: eu sou melhor do que ele! A salvação vem pela fé naquele que já fez tudo
por nós.
Encontrei Jesus, a Verdade de Deus e todas as mentiras que impregnavam a minha vida
foram destruídas e firmei a minha fé somente nele, meu Redentor, que vive para sempre.
Deixei de acreditar que os mortos poderiam me ajudar, porque os mortos não têm parte
em coisa alguma do que se faz debaixo do sol, como está escrito em Eclesiastes 9:6, pois
aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir, nem o lugar onde habita o conhecerá
jamais. Conclusão: os mortos não voltam!
Descobri, através da leitura da Bíblia, que é uma linda carta de amor de Deus para o
homem, que a minha luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e
potestades deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões
celestiais, que já foram vencidas na cruz.

O diabo e o inferno são reais! E para você viver a grandeza deste amor de Deus para com a
humanidade, é muito simples: basta crer na mensa-gem de salvação, que Ele escreveu com
o sangue de seu filho Jesus Cristo, há mais de dois mil anos atrás, na Cruz do Calvário.
Se você quer sair da derrota para a vitória, se você quer sair do caminho da morte e
começar a trilhar o caminho da vida, leia com atenção as passagens bíblicas citadas e no
final desta leitura tome a sua decisão: Vida eterna ou morte eterna! Afinal, a vida é feita de
escolhas! Porque escolher morrer se você pode escolher viver? Escolha viver e você
comerá o melhor desta terra!

O MAIOR CONVITE DE TODOS OS TEMPOS
Um dia, uma pessoa me falou sobre o maior e melhor convite que alguém poderia fazer a
uma pessoa neste mundo: o convite para salvação! E quem fazia o convite era o Deus do
Universo! Aceitei o convite e foi o dia mais feliz da minha vida! Ficou registrado no céu!
Ficou registrado na eternidade! O meu nome está na lista dos convidados que disseram:
Sim! Não recusei o convite! Você recusaria?
Jesus, o Filho de Deus, diz: “Vinde a mim todos os que estais cansados e
sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim,
porque sou manso e humilde de coração; e achareis descanso para a vossa alma.
Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve” (Mateus 11:28-30).
Deus, através do profeta Isaías, fala a toda a humanidade sobre o seu maravilhoso plano
de salvação e diz: “Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os termos da terra; porque eu
sou Deus, e não há outro” (Isaías 45:22).
Jesus conta uma parábola no evangelho de Lucas, no capítulo 14, sobre a grande ceia,
onde muitos foram convidados para participar, mas recusaram o convite, por estarem
envolvidos com os interesses deste mundo. Não se deixe enganar, pois tudo neste mundo
irá passar, menos a Palavra de Deus! Ela jamais passará!
Em Apocalipse 3:20, Jesus diz: “Eis que estou à porta (do seu coração) e bato; se alguém
ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele, comigo.”
Se você está ouvindo Ele lhe chamar, aceite o convite! Abra a porta do seu coração! Deixe
Jesus fazer uma festa em sua vida!
Não deixe para amanhã! Aceite o convite, agora!

O PLANO PERFEITO DE DEUS PARA SALVAR O PECADOR
Eu não sabia que havia um plano de Deus para me salvar e também não sabia que
precisava de salvação. Acreditava que se eu seguisse um padrão de moralidade, chegaria a
algum lugar bom depois que partisse deste mundo. Afinal, eu não era tão ruim assim!
Nunca havia matado alguém, ou roubado, ou feito coisa semelhante. Julgava-me boa e
muito correta em tudo. Como estava enganada!
Sempre acreditei que existia um Deus, ouvia falar dele, mas, para mim, Ele era um Deus

muito distante, e que castigava, quando não obedecíamos a Ele. Mas, nunca parei para
pensar no que Ele realmente dizia, ou em como eu poderia agradá-Lo. Você já pensou em
como agradar a Deus? Sim ou não? Creio que todos querem agradá-Lo, só que
desconhecem a forma correta de como fazê-lo.
Eu somente conhecia Deus de ouvir falar, mas não o conhecia na intimidade... Eu nem
sabia que Ele falava. Você acredita que Deus fala?
O Deus que hoje eu conheço é real na minha vida e Ele fala comigo! Por desconhecê-lo, eu
me dirigia a muitos “falsos deuses”, achando que eles poderiam me ajudar. Descobri que
estava errada.
Você está se perguntando, como foi que eu descobri?
Foi através da leitura da Bíblia, que eu demorei quase quinze dias para conseguir ler
algum versículo sem pegar no sono! Era incrível! Bastava eu pegar a Bíblia e um sono
sobrenatural tomava conta de mim e simplesmente, eu dormia! Até que descobri, que o
maligno não queria que eu conhecesse a Verdade do que estava escrito na Palavra. Então
decidi que nada iria me fazer parar a leitura bíblica: comecei a ler andando pelo meu
quarto e lavando o rosto quando o sono chegava!
Venci! Resisti ao diabo e ele fugirá de vós; não é assim que a Palavra diz em Tiago 4:7?
Eu não conhecia nada do que estava escrito na Bíblia, mas haviam me dito que o maior
professor que eu poderia ter se chamava Espírito Santo e que com a ajuda dele, eu iria
conhecer e entender o que Deus havia escrito para que eu fosse vitoriosa em todas as áreas
da minha vida, neste mundo! Então, eu disse: Espírito Santo seja o meu professor e me
ensina tudo o que eu tenho que saber.
Com ele, eu fui meditando na grandeza de Deus para com a humanidade perdida, que
anda segundo os desejos de seu coração insensato e não segundo a vontade de Deus.
Descobri que Deus me amava e que não havia me “largado” neste mundo como um barco à
deriva: Ele cuidava de mim para me levar a conhecê-Lo! Acredite: Deus o ama e tem um
plano maravilhoso para a sua vida. Um plano, onde você terá vida plena e com propósitos.
Cristo afirma: “Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância” (João 10:10).
Para que esta vida seja real, você precisa seguir o plano dele, pois da mesma maneira que
existem leis físicas que governam o Universo, há também leis espirituais que governam o
seu relacionamento com Deus. Por isso, Jesus veio ao mundo, para promover a paz entre o
homem peca-dor e o seu Criador e nos mostrar a maneira correta de nos relacionar-mos
novamente com Ele.
Um dia, eu tentei alcançar Deus à minha maneira, através dos meus próprios esforços:
boas obras, religiosidade, vida reta... etc. Porque a soberba do meu coração não me
deixava ver que tudo era pela graça de Deus, e não, pelos meus próprios esforços para me
fazer merecedora. Hoje eu sei que é Deus quem me justifica, quando eu creio, pela fé, que o
sangue de Jesus Cristo, seu Filho Amado, me purifica de todo o pecado, (1 João 1:7) e é
somente Ele, que pode livrar o homem da morte eterna.

E o que é morte eterna?
É viver num lugar eternamente separado de Deus. Todos nós nascemos neste mundo,
separados de Deus, por causa do pecado de desobediência de Adão. Pecado este que foi
transferido para toda a humanidade, como se fosse uma doença hereditária e com isso,
todos nós nascemos pecadores! O antídoto que Deus criou contra esta maldição é receber
Jesus como seu Senhor e Salvador. Jesus se fez maldito no nosso lugar, para que
pudéssemos viver abençoados nesta terra e eternamente.
Jesus veio ser a ponte entre o homem pecador e Deus, pois um grande abismo chamado
pecado, nos separa de Deus que é Santo.
Creia: Jesus veio a este mundo para nos resgatar do pecado e promover a paz entre nós e o
nosso Criador. Jesus é a nossa Vida Eterna! É Ele quem nos justifica perante Deus. Em 1
João 5:11-12, lemos: “Deus nos deu a vida eterna; e esta vida está no seu Filho. Aquele
que tem o Filho tem a vida; aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida”.
Viu, que plano maravilhoso Deus tem para você? Deus quer que você o conheça através de
Cristo Jesus. Ele tem um plano para você viver para sempre ao lado dele, por toda a
eternidade. Um plano de vida eterna e não de morte eterna. Um plano de vitória e jamais de
derrota, pois através de Jesus Cristo, Ele nos fez mais que vencedores.

DEUS PROVOU QUE TE AMA INCONDICIONALMENTE
Nunca havia parado para pensar que Deus me amava e se importava comigo. Achava que
Ele nem sabia o meu nome, até ler no Salmo 139:16: “Os Teus olhos me viram, a
substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um
deles escrito e determinado, quando nem um deles havia ainda”.
Tremendo, não? Deus te conhece! Deus te ama e se importa com você! A tua vida custou a
vida do seu filho amado, Jesus Cristo! Você ainda tem coragem de dizer que Deus não te
conhece e não se importa com você?
“Deus não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o en-tregou, porventura, não
nos dará graciosamente com Jesus, todas as coisas?” (Romanos 8:32).
Pense: Se Deus foi capaz de entregar o seu Filho Jesus para sofrer e morrer em seu lugar,
como você poderá deixar de crer na grandeza deste amor? Como você poderá, ainda,
continuar dizendo que Deus se esqueceu de você? Que Deus não te ama? Como você pode
deixar pensamentos assim ficarem em sua mente?
“Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por
nós, sendo nós ainda pecadores” (Romanos 5:8).
“Porque Deus amou ao mundo (amou você) de tal maneira, que deu o seu Filho
unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha (quando? agora!) a Vida
Eterna” (João 3:16).
“Ninguém tem maior amor do que este: de dar alguém a própria vida em favor dos seus
amigos” (João 15:13).

“De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: Com amor eterno eu te amei; por isso,
com benignidade te atraí” (Jeremias 31:3).
“Nisto se manifestou o amor de Deus em nós: em haver Deus enviado o seu Filho
unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor: não em que
nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como
propiciação pelos nossos pecados” (1João 4:9-10).
Deus, o Criador do Universo, ama incondicionalmente você! Creia nisto! Afinal, Ele já lhe
deu a maior prova de amor, quando entregou o seu Filho para morrer no teu lugar. Quer
prova maior do que esta?

COMO SE TORNAR FILHO DE DEUS
Desde pequena eu ouvia as pessoas falarem que todo mundo é filho de Deus. Descobri que
não é verdade! Em João 1:12, está escrito: “Mas, a todos quantos O receberam (receberam Jesus) deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crêem no
seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da
vontade do homem, mas de Deus”.
Para ser filho de Deus, se faz necessário crer em Jesus, como seu Sal-vador. Você precisa
fazer o que Jesus disse para Nicodemos: Nascer de novo! O novo nascimento ocorre no seu
espírito humano quando você se arrepende dos seus pecados e aceita Cristo Jesus como
seu Salvador pessoal. Simples! É um ato de fé!
“Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não
recebestes o espírito de escravidão, para viverdes, outra vez, atemorizados, mas
recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Aba, Pai” (Romanos 8:1415).
“Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus” (Gálatas 3:26).
Compreendi, lendo estas passagens bíblicas, que a escolha é individual e pessoal e que
ninguém pode escolher ser filho de Deus no lugar do outro. Deus te escolheu para ser da
família dele, mas para ser real, você terá que aceitá-Lo. O interessante é que você já nasce
predestinado a ser filho de Deus, mas quem escolhe é você! Quem decide ser filho de
Deus, ou não, somos nós. Um dia eu escolhi e tudo se fez novo na minha vida: as coisas
velhas ficaram para trás!

UMA CONVERSA FINAL
Talvez eu nunca venha a conhecê-lo ou a conhecê-la, mas saiba que escrevi tudo isto só
para você! É sério! E desejo encontrá-lo ou encontrá-la na eternidade. Se isto acontecer
terá valido a pena ter escrito tudo isto! Pois a sua vida vale mais que o mundo inteiro:
custou a vida do Filho de Deus! Não tem preço!
Saiba que a salvação é o início da caminhada com Jesus. Persevere no seu crescimento
cristão: ore em línguas, jejue, medite na Palavra do Senhor, louve e adore a Deus! Ouça o
Espírito Santo! Fale com Jesus! Esqueça o passado. Não guarde lixos em seu coração.
Perdoe!

Experimente viver, todos os dias, descansando no que Deus diz a você sobre as suas
circunstâncias, pois com a fé, você jamais irá olhar com olhos de descrença, pois a fé faz
saber que Deus transforma o que seria der-rota em grandes vitórias! Somente creia!
Se você nunca entregou a sua vida a Deus, reconhecendo Jesus como seu Salvador, faça
esta oração comigo, se quiser:
“Querido Deus, eu não sabia que o Senhor me amava tanto assim, a ponto de entregar a
vida do seu Filho por mim. Perdoa-me, por não ter valorizado esta grande prova do seu
amor. Neste momento, eu venho a Ti, em nome de Jesus, pois a tua Pala-vra diz: O que
vem a mim de manei-ra nenhuma o lançarei fora (João 6:37).
Então, eu tenho certeza que o Senhor não me lançará fora, mas me tomará e eu lhe
agradeço por isso. Tu dissestes em tua Palavra que se eu confessar Jesus com a minha
boca e crer em meu coração que o Senhor o ressuscitou dos mortos, eu serei salvo,
porque todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo (Romanos 10:9-13).
Eu creio em meu coração, que Jesus Cristo é o seu Filho Amado e que Ele ressuscitou
dos mortos para a minha justificação. Confesso-O agora como meu Senhor e Salvador e
creio com o meu coração que acabei de me tornar justiça de Deus em Jesus e sou
salvo(a)! Obrigado(a) Senhor, por tão grande salvação! Amém!”.
Fantástico! Você fez a melhor escolha de sua vida! Você escolheu entrar para a família de
Deus!
Jesus diz em João 5:24: “Quem ouve a minha Palavra e crê naquele que me enviou tem a
vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida”.
Passaram-se muitos anos, desde o dia em que eu nasci de novo... Desde o dia em que
encontrei-me com Jesus! Foi a melhor escolha da minha vida! Tudo tem sido novo a cada
dia e quero terminar com esta passagem bíblica, que tem sido um constante cântico de
louvor dentro do meu coração:
“Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa
boca se encheu de riso, e a nossa língua, de júbilo; então, entre as nações se dizia:
Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por
nós; por isso, estamos alegres” (Salmo 126).
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