
 

 

 

  

QUANDO DEUS DIZ “NÃO”
  

 
 Aqueles que são pais nem sempre dizem 

sim às vontades de seus filhos. Criar filhos 

mimados, que ao emburrarem ou darem birra 

acabarão ganhando o que querem é criá-los mal.  

E o não faz parte da nossa vida. Uma 

pessoa madura saberá lidar com isto de maneira 

que a fará crescer, repensar, buscar outros 

caminhos melhores de superação e bênção. Mas 

infelizmente, a maioria de nós desanima diante de 

um não.  

Todos nós conhecemos pessoas frustradas 

que desistiram da vida porque seus sonhos não 

deram certo.  

Agora imagine a situação se fosse o seu Pai 

celeste te dizendo não diante de algo que você 

gostaria muito de receber? Será que eu e você 

estamos prontos para o Não de Deus ou só estamos 

prontos para o SIM?  

A Bíblia nos fala que Moisés foi um filho 

obediente ao Senhor. Ele foi um grande líder e foi 

usado por Deus para libertar o povo de Israel do 

Egito para levá-los a uma terra prometida por Deus 

à Abraão. Esta terra é chamada de Canaã.  

Vamos ler um texto bíblico que fala sobre 

isto, Números 20:1-12. 

 

 

 

 

 

 

Com a leitura dessa passagem podemos ver 

que por Moisés não ter sido fiel ao Senhor diante 

do povo de Israel, Deus não permitiria que ele e 

Arão entrassem na terra prometida (Deuteronômio 

32:51).  

Deus disse não a talvez o maior sonho de 

Moisés…pisar em Canaã. E como Moisés reagiu? 

Moisés se rendeu à vontade do Senhor e o 

glorificou. Veja isso em Deuteronômio 32:3-4.  

Deus sempre sabe o melhor para seus 

filhos. E quando Ele diz não ou espere, Ele sabe o 

porquê. Confie no Senhor. O Senhor disse não 

várias vezes ao Apostolo Paulo. O Senhor disse 

não ao pedido de Jesus, seu filho amado ali no 

jardim do Getsêmani (Marcos 14:35-36).  

Então, vamos aprender a confiar 

verdadeiramente no nosso Pai? Ele é perfeito…Ele 

sabe o melhor para nós e certamente seremos 

muito abençoados se nos rendermos à sua vontade 

e formos obedientes não importa a situação. 

Decida confiar no Seu Pai eterno!  

Peça a Deus para que ele ajude você a não 

duvidar do amor que Ele tem por você. E ore para 

que ele conduza seus passos, família, negócios e 

sonhos. 

 

 

 
  

SEMANA 14 À 20 DE 

DEZEMBRO DE 2020. 

E dizia: "Aba, Pai, tudo te é possível. Afasta 

de mim este cálice; contudo, não seja o que eu 

quero, mas sim o que tu queres". 

Marcos 14:36 

QUEBRA-GELO: Pergunte aos participantes: 

Como você reage quando você deseja muito algo 

e recebe um “Não” como resposta? 
 


