
NOSSO DEUS É SOBERANO 

Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são 

chamados segundo o seu propósito (Rm 8.28). 

Queridos, o apóstolo Paulo inicia o versículo acima dizendo que nós sabemos que Deus, em sua soberania, 

utiliza todas as coisas para o nosso bem, segundo o seu propósito. Sem dúvida, há muito equívoco na 

aplicação deste versículo, em função da falta de compreensão do que seja o bem e o propósito de que fala 

o apóstolo. De fato, sabemos que Deus cuida de nós, e, por isso, não é razoável questionarmos as ações de 

Deus, ou duvidarmos de sua finalidade, uma vez que sempre cooperam para o nosso bem, segundo o seu 

propósito. Acontece que nós também sabemos que, como criaturas finitas, não podemos entender um Deus 

infinito. É por isso que, em muitos aspectos, formatamos um Deus à nossa própria imagem, esperando que 

ele aja como nós agimos. Como desdobramento natural desse pecado, passamos a julgá-lo pelos nossos 

padrões, esquecendo que ele é quem estabelece os padrões de bondade, integridade e justiça, e não nós. 

Deus trabalha num sistema de valores diferente do nosso. Para nós, as palavras bem e bênção significam 

conforto, conveniência e circunstâncias agradáveis, ao passo que aflição e doença significam desgraça ou 

desfavor de Deus. No entanto, para Deus, assim como as palavras bem e bênção podem significar virtude 

e integridade, as palavras aflição e doença significam o seu trabalhar em nossas vidas, com a finalidade de 

forjar em nós, seus filhos, o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o propósito de Deus a que Paulo 

se refere. Enquanto pensamos prioritariamente em termos materiais e finitos, Deus pensa em termos 

espirituais, eternos. Precisamos ter em mente que o bem a que Paulo se refere é a nossa salvação, que não 

está circunscrita a esta vida, mas, entra na glória eterna do Pai. Para Deus, a nossa santidade, que é o seu 

propósito para nossas vidas, é melhor do que a felicidade como um bem em si mesmo. Portanto, quando 

questionamos as ações de Deus, ou simplesmente duvidamos da sua finalidade, estamos expressando a 

nossa falta de fé. Se sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, precisamos viver pela fé em 

nosso Deus soberano, esperando e experimentando o seu agir, tanto em nossas vidas quanto no mundo ao 

nosso redor, seja na saúde, alegria e sucesso, ou na dor, tristeza, sofrimento e morte. Tudo isso está 

envolvido no todas as coisas de que fala o apóstolo. Estejamos certos de que nada que acontece conosco 

é tão doloroso que o nosso Deus soberano não possa nos consolar, agir por nós, em nós e através de nós. 

Afinal, porque ele nos ama, nós o amamos, sabendo que fomos chamados segundo o seu propósito, para 

louvor da sua glória. Considerem estas coisas! 
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