O Plano de Deus.
Publicado em 27/07/2010 por presentepravoce

Quando Deus Criou todas as coisas e por final o Homem e a Mulher, há de se
entender que nada foi feito por acaso ou apenas como uma brincadeira de quem não
tinha o que fazer, podemos perceber que tudo faz parte de um planejamento, um
plano que foi executado parte por parte, ponto por ponto.
O que há de se entender também, é que este plano de Deus ainda não finalizou,
isto significa que ainda estamos em seu desenvolvimento, muitos acham que ele está
quase no fim e mesmo que esteja findando o tempo do homem na terra, podemos
perceber que ainda falta muita coisa para alcançarmos o objetivo do plano que Deus
traçou no princípio.

NOTICIÁRIO DO DIA!
(Apresentação de um quadro de notícias que vão ao ar por Rádio, Tv e jornal todos os dias
anunciando fatos e tragédias mundiais que revelam as injustiças Sociais e a insegurança em que
vivemos hoje)

Pobreza

Guerras

Tragédias:

Injustiça Social

Como podem estar incluídos no Plano de Deus tais situações injustas, infra-humanas,
onde a “injustiça” é o apelido mais suave que o dicionário dos homens pode
encontrar?
Como fica tudo isso dentro do Plano de Deus?
Será que existe mesmo um Plano, um Projeto de Deus para nós ?…

APRESENTAÇÕES!
O desejo mais profundo do Homem, a aspiração que vem das suas profundezas é
uma só: a FELICIDADE. Tudo o que o Homem faz, consciente ou inconsciente,
tende a uma só coisa: a FELICIDADE!Ser feliz, realizar-se!

Mas por que, criado para ser feliz, ele entra em choque com tantas contradições?
Somos todos tão semelhantes, e por que uns tem todas as chances, e outros,
nenhuma, sempre na pior? Por que só 1/3 da humanidade tem tudo e 2/3 passam
fome? Por que a cada 10 anos que passam 50% da população humana come menos?
Porque 77 milhões de brasileiros não tem alimentação suficiente, e o Brasil,
economicamente falando, e a 5º maior potencia __ está acima da própria Inglaterra!
__ e, do outro lado, em desnível social é o maior do mundo. E por que esse mesmo
Brasil é atualmente o 5º maior exportador de armas para matar os irmãos da
fronteiras e além do Atlântico? O Brasil tem hoje 36 milhões de menores carentes,
dos quais, 7 milhões são menores abandonados. Querem mais cores no quadro? São
36 milhões de analfabetos… E não entremos nos números que falam dos desníveis
salariais.
“Sofre-se o impacto da pornografia, do alcoolismo, das drogas, da prostituição.”
Falta diálogo e comunicação entre os homens principalmente na família; É
preconceito e racismo pensar que só a pobreza gera crianças de rua e violência,
porque isso é fruto dos desentendimentos familiares, do inferno doméstico.
O Homem está constantemente em guerra levando destruição, morte e miséria a
milhares de pessoas “criadas à imagem e semelhança de Deus”. Está “convertendo em
ídolos, o poder, a riqueza, o sexo, a violência”. Homem quer “ter mais” para “ser
mais”, quando deveria ser o contrario.
Em meio a todas essas contradições, o Homem se pergunta: há FELICIDADE? O
que é a FELICIDADE? Por que esse desejo tão profundo de ser feliz e não poder
realizá-lo?

DINÂMICA DO
BALÃO
No inicio Deus costumava passear com nossos primeiros pais (Adão e Eva) “na brisa
da tarde, no Paraíso”. Naquele estado de justiça-santidade original havia intimidadesintonia perfeita entre criatura-filho e o Criador-Pai.
O Homem era chamado por Deus “um dos Nossos” __ o íntimo de Deus __ Ele
olhava para si mesmo e se perguntava, dava todas as respostas certas a respeito de
sua origem, do seu fim, do sentido da vida. Deus e a Felicidade eram a Resposta.
Dentro de si o Homem só encontrava harmonia, paz, sem as contradições íntimas, as
brigas consigo mesmo. Não havia perguntas sem respostas. Desconhecia a dor, as
frustrações, a incerteza, a angustia, o pessimismo, a fuga de si mesmo. O Homem
sabia-se filho de Deus, criado para a Felicidade. Era o Rei da Criação. Vivia em paz
com todas as criaturas. Certamente era o tempo em que passava a mão no dorso da
onça, coçava a juba do leão e os saudava sereno e amigo: “bom dia, leão; bom dia,
irmã onça, tudo bem?”
O Homem sabia-se e sentia-se a imagem de Deus, amado como filho, como um
Deus… Sabia ser o senhor das coisas, não se tornava escravo delas, conhecia a
vocação que o Criador e Pai lhe dera: “… frutificai, multiplicai-vos… submetei,
dominai a Terra…”

Mas, Deus fez o Homem livre, deixou a sua escolha concordar ou discordar, ir ou vir,
escolher os caminhos, livre para dizer, até para Deus, a última palavra: sim ou não.

Pela liberdade Deus quis ter o Homem como parceiro das decisões. Só que a nossa
liberdade limitou o próprio Deus, que não entra no nosso íntimo se não lhe dermos
licença. Colocando o Homem neste mundo para ser feliz, e tendo construído um
Plano para essa Felicidade, Deus não poderia __ e não quis __ impor esse PLANO.
E o Homem Superior a todos os seres, Rei da Criação, livre, não quis aceitar suas
limitações. O Homem quis construir seu próprio PLANO. E secretamente, começou
a devorar-lhe a mente o pensamento de que ele mesmo poderia ser como Deus, sem
limites. Achou-se auto-suficiente para construir sua própria FELICIDADE. Dono da
verdade dispensava o próprio Criador, já que tudo lhe estava submetido… E disse
um extraordinário NÃO! E dizendo NÃO ao PLANO DE DEUS, tentando construir
seu próprio Plano em rebeldia e desobediência, o Homem desfigurou, destruiu o
Plano de sua FELICIDADE.
A proposta de Deus era: a VIDA; a resposta do Homem foi: a MORTE. A proposta
de Deus era: a GRAÇA; a resposta do Homem desfigurou-a em: DES-GRAÇA. A
proposta de Deus era: JUSTIÇA-SANTIDADE; a resposta do Homem foi:
PECADO.
A situação que o Homem criou com essa queda do estado de GRAÇA para um
estado de PECADO chamava-se pecado original. Foi à fonte de todas as injustiças
que se sucederiam na Historia, infeccionando a sociedade e as estruturas.
E Deus continuou todos os dias oferecendo seu Plano de Amor e Felicidade, em todas
as circunstancias, a todos os Homens; e os Homens teimando na sua resposta
mesquinha, egoísta. “Fica fora dessa Deus, eu mesmo me arrumo…” “Fica na tua
que eu fico na minha…”
Mas como provar esta verdade? A primeira prova disso tudo é eu, é vocês, somos
todos nós. É o que podemos constatar se analisarmos o que esta acontecendo por aí
no mundo com o Homem, como ele está se comportando. É só dar uma espiada nesse
mundão de hoje e salta aos olhos o entortamento do Plano de Deus…
E o que representa Deus para o Homem hoje? Quantas vezes Deus é visto com
indiferença, como um estorvo.
DEUS GAMBIRA, POUPANÇA, AMEAÇA….

O homem perdeu as estribeiras e vê-se atrapalhado para responder perguntas
fundamentais: Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? Qual é o sentido de
minha vida?

Como é doloroso, como nos agride como nos dói quando vemos o Homem, objeto de
tanta solicitude do Criador, fonte de tanta dignidade, jogado por aí, com a vida
desmoronada nas calçadas e sarjetas e em tantas situações deprimentes. E isso não só
nas classes socialmente miseráveis, sem recursos, mas também na alta __ quanta
degradação e baixeza!… E aí encontramos os consultórios psiquiátricos e de
analistas cheios. O Homem perdeu as direções e as coordenadas, e o que é pior,
parece não se dar conta disso.
EXPLICAÇÃO DO PSIQUIATRA
O Homem rompeu o Plano de Deus, a aliança original, com o seu NÃO! Separou-se
de Deus, brigou consigo mesmo, com o mundo e com os irmãos (Adão brigou com
Eva, Caim matou Abel…). Sabendo do pecado do Homem, Deus não se conformou
em perdê-lo e continuou a chamá-lo ao seu convívio criando o PLANO DA
SALVAÇÃO.

Fez com ele novas alianças: A primeira foi feita com Noé e sua família, pois Noé
preservou a sua santidade no meio da corrupção do seu povo. “Ele encontrou graça
aos olhos do Senhor”. Com ele Deus celebrou uma Aliança dizendo: “Eu vou fazer
uma aliança convosco e com vossa posteridade…” “Ponho o meu arco nas nuvens,
para que ele seja sinal da aliança entre Mim e a terra.” E o sinal desta aliança foi o
ARCO IRIS.
Mas adiante cerca de 1800 anos antes de Cristo, Deus confirma essa aliança com
Abraão, fazendo nascer dele um povo. E exige dele a santidade. O Senhor apareceulhe e disse-lhe: “Eu sou o Deus Todo Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito;
quero fazer aliança contigo… O sinal dessa aliança foi à circuncisão. “Todo varão
entre vós será circuncidado.” Isso será o sinal “da minha aliança entre vós.”
E Deus continua a buscar e renovar essa aliança em Moisés, não mais com uma
família (Noé), ou apenas com um homem que seria Pai de um povo, mas agora com o
seu Povo, já constituído e conduzido por Moisés. No deserto do Sinai, no alto do
monte Horeb, Deus renova a sua aliança com Moisés. “Agora, pois, se obedecerdes a
minha voz, e guardardes minha aliança vós sereis o meu povo particular entre todos os

povos.” O sinal dessa aliança são as tábuas da lei que contém os dez mandamentos;
as dez palavras, que observadas pelo povo, o conduziria à santidade necessária para
conviver com Deus. No exato cumprimento dos mandamentos Deus apartava o seu
povo dos pagãos e dos seus deuses.
Finalmente esta aliança é renovada à moda humana adaptando-se ao jeito-dohomen, mesmo depois de tudo que aconteceu. Deus se faz homem para que o Homem
se faça Deus! Para que o Homem recupere a participação da natureza divina, o Filho
Unigênito de Deus faz-se carne, faz-se Homem. Torna-se um dos nossos. Vem falar
nossa linguagem, comer conosco, pegar nossos calos, chamar-se com os nossos
nomes, e também poder chamar alguém com doce nome de mamãe.
Deus vislumbrou Maria, mulher que deveria colaborar como Sua Mãe na obra do
Plano da Salvação, a mulher que esmagaria a cabeça da serpente do orgulho. Ela foi
o Sacrário de Deus: tornou visível, deu voz humana, deu-lhe um coração para amar
e ensinar como amar. Em tudo ELE foi semelhante a nós, menos no pecado! Veio
ensinar-nos, em nossa linguagem humana, o que é a graça, essa maravilhosa
Comunhão com Deus, com os irmãos e com o mundo. Deus mandou seu próprio filho
para dizer ao homem que o ama e Ele é crucificado e morre por nós.
- E assim o Plano da Salvação é eternizado em Jesus Cristo e a Igreja e é instituída
na EUCARISTIA, onde ele nos comunica a Graça, participante novamente da vida
divina e onde ele fica a nossa disposição dia e noite, visível no Sinal do Pão. Não
contente de se ter feito gente como nós, com nossa carne e vida, agora se faz Pão,
para estar todos os dias, à mesa de nossa vida. Jesus restituiu a paz ao preço do
sangue de sua cruz, e Deus resgatou a humanidade e nos chama de novo à Santidade.
E qual está sendo a nossa resposta agora? Então por que é que temos a impressão
que o mundo ainda continua torto?

DINÂMICA DA
Nota DE_100,00 REAIS
Um dos motivos do mundo ir mal é O PECADO, que esta trazendo a destruição da
Família! E o que nos assusta é a educação moderna, atéia, materialista e consumista
que tirou Deus do coração das crianças, dos jovens e dos adultos. A salvação do

Homem e da sociedade está estreitamente ligada ao bem-estar da comunidade
conjugal e familiar.
A raiz do problema é que a moral familiar esta destruída: pelo divorcio, amor livre,
uniões ilícitas alcoolismo, drogas, etc. As crises, pelas quais passa a Família hoje em
dia produzem no mundo carências afetivas e conflitos emocionais.
O DINHEIRO AJUDA NA FELICIDADE, MAS NÃO É TUDO; COM
DINHEIRO VOCÊ COMPRA UMA CASA, MAS NÃO A PAZ;
COMPRA A CAMA, MAS NÃO O SONO; COMPRA UM RELÓGIO,
MAS NÃO O TEMPO; COMPRA UM LIVRO, MAS NÃO O
CONHECIMENTO; COMPRA UM SOBRE NOME, MAS NÃO O
RESPEITO.
Se você não sentar o seu filho no colo e disser que o ama, ele vai sentar no colo de
quem você não quer: o traficante, a prostituta… Porque até as gangues oferecem aos
jovens a Família que eles não têm.
- É muito fácil transferir nossas culpas e responsabilidades para o mundo, para os
meios de comunicação, como a TV, a internet; a cada dia agravam-se mais a
corrupção dos costumes e valores cristãos apresentados.
A sociedade atual tem dado um péssimo exemplo, mas apesar desta enxurrada de
lama e maus exemplos, precisamos reforçar na Família a beleza de uma vida pura,
sem roubo, sem tapear ninguém, sem ficar com o que não é seu. Não há alegria
maior, mais autentica e mais durável do que aquela que a família nos dá.
Podemos escolher o que semear, mas somos obrigados a colher o que plantamos.
EXPLICAÇÃO E DINÂMICA DA BOLA

A Fé, Esperança e o amor nos garantem __ aqui e agora, uma Felicidade!
Possuindo a Felicidade, fiéis a vocação e missão de fazer nosso irmão feliz,
construiremos uma sociedade com Homens mais justos e fraternos _ a realização do
PLANO DE DEUS…

COMENTÁRIO
CLIPE COM A MÚSICA TUDO É DO PAI

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=EOnD7Qc1aD0

Criação & Apresentação
Emerson & Adriana – ECC – Anápolis – Go
” O PLANO DE DEUS “
Click aqui e baixe o slaid
Preparado para acompanhar o texto acima.

“EU SOU FELIZ,
SEJA FELIZ VOCÊ
TAMBÉM”

Outras indicações:

O Plano de Deus – ECC
No início Deus criou o céu e a terra. As coisas visíveis e invisíveis. O espiritual e o
material. Deus criou tudo por amor. Os astros; o mar; a terra; as plantas; os animais.
Por fim Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança.
Imagem e semelhança de Deus...! Deus criou o homem e a mulher para ser feliz. De
fato; o desejo mais profundo do ser humano; as aspirações que vem das profundezas
de seu coração, é uma só. A felicidade. Ser feliz é ser realizado como pessoa.
Mas por que, criado para ser feliz; nem sempre há felicidade na vida humana?Tantas
semelhanças nos rostos e tantas contradições na vida real? Por que uns tem todas as
chances e outros nada têm? Por que só 1/3 da humanidade tem tudo e 2/3 passa fome?
Por que a cada 10 anos que passam50% da população come menos? o homem está
constantemente em guerras; levando destruição; morte e miséria a milhares de pessoas
" criadas a imagem e semelhança de Deus"
A humanidade sofre de altos índice de mortalidade infantil,condições sub-humanas de
moradia; de higiene; com graves problemas de saúde, sem educação e escolas
adequadas; desemprego; subemprego; exploração do homem pelo homem; exploração
do menor. Grande índice de menores abandonados, prostituição infantil. Migrantes ou
emigrantes fugindo da miséria ou da perseguição. O homem "converte em ídolos: o
poder, a riqueza, o sexo, a violência” Os meios de comunicação social:a TV; a
internet...;contribuem de uma maneira alarmante para a difusão de idéias errôneas;
propagam o divorcio;a infidelidade conjugal; o aborto;a aceitação do amor livre e das
relações pré-matrimoniais.As famílias e a sociedade sofrem o impacto da
pornografia;do alcoolismo; das drogas,da prostituição; do problema da mãe solteira; da
criança abandonada,da falta de preparação para o matrimônio; para a paternidade
responsável. falta diálogo e comunicação entre os homens; principalmente na
família.Má distribuição das riquezas da terra. O homem quer "ter mais" para "ser
mais".
Basta!,tontas contradições entre "o ser" e o "não ser" acabam em tragédias como a de
Realengo. Uma triste realidade da confusão existente no coração humano. O que de
fato levou Wellington a tirar tantas vidas? Homem e mulher se perguntam? Onde está
a felicidade tão desejada e prometida por Deus?Por que esse desejo tão profundo de ser
feliz e não poder realizá-lo???

No início. Quando Deus criou o homem e a mulher. Não era assim. Deus costumava
passear com "Adão e Eva" todos os dias "na brisa da tarde, no paraíso". O homem
dialogava com Deus, tinha todas as respostas a todas as perguntas. O homem era
intimo de Deus, e sentia uma felicidade que o completava totalmente. Era senhor de
toda a criação e co-criador com Deus sentia-se profundamente amado por Deus.
Amigo de todas as criaturas. Certamente dormia junto com o leão e a onça, como
vemos nas ilustrações.
O que aconteceu?Criando o homem e a mulher à sua imagem, para amar, louvar e
servir ao Deus criador; Deus nos fez livre. Para amar e conhecer a Deus, é preciso ser
livre, como Deus é.A liberdade do homem facultou-lhe a possibilidade de servir ou
não ao plano de felicidade que Deus havia traçado para toda a criação.E foi aí que o
diabo.( o encardido; o capeta; o coisa ruim ) como queiram chamar;encontrou
oportunidade para implantar na humanidade o egoísmo.Já conhecemos, a história de
Adão e Eva, e do pecado original." Disse o diabo, não é verdade que o Senhor Deus,
disse que não podeis comer dos frutos das árvores do paraíso?Não, respondeu Eva, só
do fruto da árvore que está no centro do jardim.disse o diabo - É porque se comeres
desse fruto, sereis conhecedor do bem e do mau, sereis como Deus."Pensou Eva,Serei
Deus, saberei tudo,terei tudo o que quero...Retrucou o diabo, dê também para Adão.E
assim o egoísmo; a soberba;a desobediência entrou no coração humano.E o homem
falou, sou mais que Deus. E já não conversava com Deus...
Disse não ao plano de Deus e não conseguia mais ver Deus. A felicidade agora parecia
escapar-lhe das mãos. A vaidade; o egoísmo vai crescendo e corroendo a imagem
perfeita que o homem tinha do Criador. Da Vida abundante para a Morte - uma vida
sem Deus, sem felicidade Isto é o pecado. Dizer não a Deus., não é dessa forma, mas
do meu jeito. Como eu Quero. Do pecado original deriva toda sorte de infelicidade na
vida humana. O homem que explora outro homem; Caim que mata Abel, seu irmão.
Dores e tormentos até mesmo para quem acha ter tudo.
O homem com sua liberdade, disse não a Deus, se desviou do caminho, se tornou
profundamente infeliz, incapaz de reencontrar o caminho. Deus, no seu infinito amor,
traça um novo plano. " Vou resgatar a Humanidade"Vou curar suas feridas, vou lavar
sua sujeira. Vou amá-lo profundamente.
História da salvação. De Noé a Jesus.

A história do resgate da humanidade por Deus começa com a história de Noé e da arca
que salva a humanidade e toda criatura do dilúvio. Noé foi visto por Deus como um

homem justo e toda sua família foi salva 40 dias e 40 noites a arca ficou sob o dilúvio
enquanto toda a humanidade perecia Deus fez uma aliança com Noé. “porei um arco
Iris no céu, para lembrar-se do compromisso que faço de resgatar a humanidade.
Porém a humanidade continuou sendo infiel no juramento de seguir ao Senhor. E o
egoísmo cada vez maior nos corações humanos. Como exemplo temos a torre de
Babel, Depois do dilúvio construíram uma torre que ia até o céu. E os homens diziam;
como somos poderosos,temos todos sob nosso comando, somos mais poderosos que
Deus. E Deus destruiu a torre de Babel para mostrar que toda grandeza , toda
confiança em si mesmo "dos homens" é efêmera diante da graça de Deus.Deus fez
nova aliança com a humanidade, agora com Abraão. Deus escolhe um homem já velho
com uma mulher velha, que não tinha filhos para dele fazer uma numerosa nação. Diz
a escritura, Abraão creu em Deus; mesmo diante de toda impossibilidade de se cumprir
as promessas a ele feitas por Deus. E foi chamado Pai da Fé Seus descendentes Isaac e
Jacó herdaram as promessas e dos 12 filhos de Jacó surgiu o povo Israelita.Um povo
escolhido por Deus para ser precursor da redenção humana..O povo israelita,
conhecido pelos Egípcios por hebreus,estavam no Egito e foram escravizados. Deus
enviou um Libertador, para tirar o povo da escravidão do Egito.Moisés um profeta
realizando grandes sinais e prodígios de Deus conduziu o povo hebreu para a
liberdade. Atravessou o mar vermelho, abrindo um caminho a seco no meio do mar
vermelho. O mesmo Moisés recebeu no monte “Horeb” as tábuas da lei escritas por
Deus.Conhecida por nós como " Os dez mandamentos". Escreveu o livro de Genesis e
o “Torá”; livro da lei judaica.Na passagem do mar vermelho foi instituída a Páscoa Foi
nos 40 anos da travessia do deserto que o povo de Deus foi aprendendo a confiar no
Senhor.Depois, o povo foi pouco a pouco experimentando a bondade e a misericórdia
de Deus, mesclando ao longo de toda sua história.Josué; os juízes; os reis ( David e
Salomão ). Os Profetas.os profetas anunciavam a palavra de Deus e denunciavam o
pecado, a infidelidade do povo e seus governantes Proclamavam também a vinda do
salvador, aquele que vai libertar o povo da escravidão do pecado e da morte.
Jesus, é o salvador prometido.Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o
seu Filho, nascido de uma mulher" (Gálatas 4, 4)Em Jesus Cristo, Deus faz uma nova
e perpétua aliança com a humanidade.Deus envia seu filho, " O Verbo se fez carne e
habitou entre nós"Em Jesus Cristo, Deus se torna, homem como nós; assume a
natureza humana em tudo, menos no pecado. Jesus na sua humanidade, se assemelha
conosco, resgatando a imagem de Deus em nós.
Maria, é a mulher que aceitando ser a mãe do salvador, realiza em si a vontade de
Deus. Com seu sim ( Fiat ). Maria esmaga a cabeça da serpente ( diabo )que enganou
Eva no paraíso e continua a enganar e ludibriar a humanidade.

Diz São Paulo: " O salário do pecado é a morte". Foi assim com nossos primeiros pais
Adão e Eva, com toda a humanidade. Jesus paga este preço. Jesus morre, é crucificado
por causa dos nossos pecados. Mas ressuscita. E está junto do Pai. Foi por amor que
Jesus decide, por livre vontade, se entregar ao calvário por nós.Jesus,realiza na sua
vida -morte e ressurreição o plano de salvação da humanidade de Jesus vai para o Pai,
mais institui a Igreja, deixa o Espírito Santo, demonstra por palavras e obras que Deus
é amor. Institui os sacramentos, Pelo batismo todos nós temos acesso à salvação
realizada em Jesus Cristo.Deixa também a Eucaristia, uma forma de estar sempre
presente na Igreja, è o alimento da alma, Jesus é o Pão da Vida.
Nos Sacramentos, Deus abençoa também a instituição da família pelo matrimônio Se
muitas vezes as coisas vão de mal a pior. É porque as famílias se afastam de Deus, já
não rezam , já não tem diálogo entre marido e mulher, entre pais e filhos E daí
acontece todos aqueles males que vimos no início desta apresentação.Na família que
reza, se realiza o plano de amor. Se constrói a civilização de amor que esperamos. E o
céu fica mais próximo da humanidade O resgate da Felicidade do homem e da mulher,
passa pela restauração da família.
“E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto,
nem pranto, nem dor, porque as primeiras cousas passaram.”(Apocalipse 21.4)Eis que
se fizeram novas pelo sangue do Cordeiro ( Jesus Cristo ).

Família que reza unida, permanece unida.Cremos em Deus, cremos na Família.
ECC primeira etapa. Wilton & Lélia

