
Jesus não é o  
“Plano B” de Deus



1 Vejam! O braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido 
tão surdo que não possa ouvir. 
2 Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus; os seus pecados esconderam de 
vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. 
3 Pois as suas mãos estão manchadas de sangue, e os seus dedos, de culpa. Os seus 
lábios falam mentiras, e a sua língua murmura palavras ímpias. 
4 Ninguém pleiteia sua causa com justiça, ninguém faz defesa com integridade. Apóiam-
se em argumentos vazios e falam mentiras; concebem maldade e geram iniqüidade. 
5 Chocam ovos de cobra e tecem teias de aranha. Quem comer seus ovos morre, e de um 
ovo esmagado sai uma víbora. 
6 Suas teias não servem de roupa; eles não conseguem cobrir-se com o que fazem. Suas 
obras são más, e atos de violência estão em suas mãos.



7 Seus pés correm para o mal, ágeis em derramar sangue inocente. Seus 
pensamentos são maus; ruína e destruição marcam os seus caminhos. 
8 Não conhecem o caminho da paz; não há justiça em suas veredas. Eles as 
transformaram em caminhos tortuosos; quem andar por eles não conhecerá a 
paz. 
9 Por isso a justiça está longe de nós, e a retidão não nos alcança. Procuramos, 
mas tudo são trevas; buscamos claridade, mas andamos em sombras densas. 
Como o cego caminhamos apalpando o muro, tateamos como quem não tem olhos. 
Ao meio-dia tropeçamos como se fosse noite; entre os fortes somos como os 
mortos. 
11 Todos nós urramos como ursos; gememos como pombas. Procuramos justiça, e 
nada! Buscamos livramento, mas está longe!



12 Sim, pois são muitas as nossas transgressões diante de ti, e os nossos pecados 
testemunham contra nós. As nossas transgressões estão sempre conosco, e 
reconhecemos as nossas iniqüidades: 
13 rebelar-nos contra o Senhor e traí-lo, deixar de seguir o nosso Deus, fomentar 
a opressão e a revolta, proferir as mentiras que os nossos corações conceberam. 
14 Assim a justiça retrocede, e a retidão fica à distância, pois a verdade caiu na 
praça e a honestidade não consegue entrar. 
15 Não se acha a verdade em parte alguma, e quem evita o mal é vítima de saque. 
Olhou o Senhor e indignou-se com a falta de justiça. 
16 Ele viu que não havia ninguém, admirou-se porque ninguém intercedeu; então o 
seu braço lhe trouxe livramento e a sua justiça deu-lhe apoio.



17 Usou a justiça como couraça, pôs na cabeça o capacete da salvação; vestiu-se de 
vingança e envolveu-se no zelo como numa capa. 
18 Conforme o que fizeram lhes retribuirá: aos seus inimigos, ira; aos seus 
adversários, o que merecem; às ilhas, a devida retribuição. 
19 Desde o poente os homens temerão o nome do Senhor, e desde o nascente, a sua 
glória. Pois ele virá como uma inundação impelida pelo sopro do Senhor. 
20 “O Redentor virá a Sião, aos que em Jacó se arrependerem dos seus pecados”, 
declara o Senhor. 
21 “Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles”, diz o Senhor. “O meu Espírito que 
está em você e as minhas palavras que pus em sua boca não se afastarão dela, nem da 
boca dos seus filhos e dos descendentes deles, desde agora e para sempre”, diz o 
Senhor.



Mesmo a nossa situação sendo 
ruim, a promessa de Jesus já 

estava determinada muito antes 
mesmo de Maria, de José. Tudo 

estava sempre nos planos de Deus. 



1 Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele 
humilhou a terra de Zebulom e de Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos 
gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. 

2 O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz; sobre os que viviam na terra 
da sombra da morte raiou uma luz.  

3 Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria; eles se alegram diante de ti 
como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os 
bens tomados na batalha. 

4 Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus 
ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midiã.



5 Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue 
serão queimadas, como lenha no fogo. 

6 Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os 
seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai 
Eterno, Príncipe da Paz. 

7 Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o 
seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para 
sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso.



“Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo: Amem os seus inimigos, façam o bem aos que os 
odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe 

bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não o impeça de 
tirar-lhe a túnica.  Dê a todo aquele que lhe pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, 
não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também 

vocês a eles. 

 “Que mérito vocês terão, se amarem aos que os amam? Até os ‘pecadores’ amam aos que os 
amam.  E que mérito terão, se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os 
‘pecadores’ agem assim. E que mérito terão, se emprestarem a pessoas de quem esperam 

devolução? Até os ‘pecadores’ emprestam a ‘pecadores’, esperando receber devolução 
integral. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem 

esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande e vocês serão 
filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam 
misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso”. Lucas 6:27-36



1 Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? 
2 Ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma 
terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada 
havia em sua aparência para que o desejássemos. 
3 Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado 
no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi 
desprezado, e nós não o tínhamos em estima. 
4 Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as 
nossas doenças; contudo nós o consideramos castigado por Deus, por Deus 
atingido e afligido.



5 Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado 
por causa de nossas iniqüidades; o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e 
pelas suas feridas fomos curados. 
6 Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu 
próprio caminho; e o Senhor fez cair sobre ele a iniqüidade de todos nós. 
7 Ele foi oprimido e afligido; e, contudo, não abriu a sua boca; como um cordeiro 
foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores 
fica calada, ele não abriu a sua boca.



8 Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus 
descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes; por causa da 
transgressão do meu povo ele foi golpeado. 
9 Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, e com os ricos em sua morte, embora não 
tivesse cometido nenhuma violência nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. 
10 Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, e, embora o 
Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e 
prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão.



11 Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito; pelo seu 
conhecimento meu servo justo justificará a muitos, e levará a iniqüidade deles. 
12 Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos 
com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre 
os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores 
intercedeu.



A GRAÇA NÃO EXISTE PARA LIBERAR A 
PRÁTICA DO PECADO, A GRAÇA EXISTE PARA 

QUE, NÃO SENDO MAIS ESCRAVOS DO PECADO  
- LIBERTOS PELO SACRIFÍCIO DE CRISTO NA 

CRUZ – POSSAMOS AMAR UNS AOS OUTROS E 
TER UM RELACIONAMENTO DIÁRIO COM DEUS 

ATRAVÉS DO ESPÍRITO SANTO.   



ALEGRIA E 
GRATIDÃO



João 1: 1 e 14 

No princípio era aquele que é a Palavra. 
Ele estava com Deus, e era Deus. 

Aquele que é a Palavra tornou-se carne e 
viveu entre nós. Vimos a sua glória, 

glória como do Unigênito vindo do Pai, 
cheio de graça e de verdade.



João 3:16 

“Porque Deus tanto amou o mundo 
que deu o seu Filho Unigênito, para 

que todo o que nele crer não 
pereça, mas tenha a vida 

eterna.cheio de graça e de verdade.



Efésios 2:8-10 

Pois vocês são salvos pela graça, por 
meio da fé, e isto não vem de vocês, é 

dom de Deus; 9 não por obras, para que 
ninguém se glorie. 10 Porque somos 
criação de Deus realizada em Cristo 
Jesus para fazermos boas obras, as 

quais Deus preparou antes para nós as 
praticarmos.



“Portanto, assim como vocês 
receberam Cristo Jesus, o Senhor, 

continuem a viver nele, enraizados e 
edificados nele, firmados na fé,  

como foram ensinados,  
transbordando de gratidão”.  

Colossenses 2.6-7


