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Os planos de Deus 

 
“Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece 

é o propósito do Senhor.” (Provérbios 16.3) 
 
Estávamos diante de um feriado prolongado e trabalhávamos no 

planejamento da viagem de carro que faríamos para uma estação de águas 
termais. 
  
 Na véspera da viagem, ao lavar o carro na garagem de casa, por um 
descuido, ele desceu a rampa com a porta aberta e, ao colidir com uma coluna, 
a porta se transformou numa chapa de ferro amassada que não se encaixava 
mais naquele veículo. Que decepção! E a viagem do dia seguinte, planejada de 
forma intensa, com vários dias de antecedência? 
 
 Depois de lamentar e ter a certeza de que com aquele carro, sem 
conserto, não iríamos a lugar algum, decidimos ir à rodoviária comprar 
passagem para a tal estação de águas.  Não seria a mesma coisa, mas assim 
manteríamos a viagem. 
 
 Uma viagem que, de carro, seria concluída em 4 horas, naquele ônibus 
demorou 11 horas. Cansados, sem murmurar e sem entender o porquê 
daquele “vacilo” com o carro, chegamos ao nosso destino. Foram 5 dias de 
descanso e divertimento acompanhados da degustação de vários pratos da 
culinária local.  
 
 Durante nossa estadia, nos encontramos com um casal de primos com 
quem fizemos a viagem de volta, de carro. A passagem de volta foi vendida por 
lá mesmo. 
 
 Naquela época, ficamos sem entender o porquê e não nos detivemos 
muito em buscar a razão do que aconteceu. Mas hoje, mais maduros na vida 
cristã e mais conhecedores da Palavra de Deus, não temos dúvida de que o 
Senhor, por Seus motivos e Seu agir, nos livrou de algo que pudesse nos 
ocorrer se tivéssemos ido de carro.   
 
 Quão maravilhoso é o nosso Deus que cuida de nós a todo momento! 
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