
Mensagem Dois 

A soberania de Deus, 
a história divina na história humana, e 

a situação mundial e o mover de Deus para expandir Sua restauração  

Leitura bíblica: Ap 4:11; 5:13; Lm 5:19; Jl 1:4; 3:11; At 17:26; Mt 24:14 

I. É crucial termos uma visão da soberania de Deus e um panorama claro e 
entendimento adequado da soberania de Deus – Ap 4:2; 5:1; Dn 4:1-3, 34-35; 
Rm 9:19-23: 

A. Soberania refere-se ao direito, autoridade, poder e posição absolutos e ilimita-

dos de Deus – Ap 4:11; 5:13. 

B. Como o Soberano, Deus está sobre todas as coisas, por trás de todas as coisas e 

em todas as coisas – 1Rs 22:19. 

C. Deus tem a capacidade plena de executar o que Ele deseja segundo o desejo do 

Seu coração e Sua economia eterna – Ef 1:4-5, 10; Dn 4:35. 

D. Assim como Jeremias, temos de mudar nossa posição e ponto de vista de nós 

mesmos para Deus e reconhecer o Seu ser eterno e Seu governo eterno e imutá-

vel – Lm 5:19. 

E. O livro de Apocalipse é um livro da administração de Deus, e desvenda o trono 

de Deus para a administração divina em todo o universo – Ap 4:2; 5:1; 6:16; 7:9; 

8:3; 21:5. 

F. Romanos 9:19-23 refere-se à soberania de Deus: 

1. Temos de perceber que somos criaturas de Deus e Ele é o nosso Criador; 

como Suas criaturas, não devemos resistir ao Seu propósito ou responder de 

maneira grosseira a Ele, o Criador – Rm 9:19b-21; Jr 18:1-6. 

2. Romanos 9:22-23 revela que Deus soberanamente nos criou para sermos 

Seus vasos, Seus recipientes, segundo Sua predestinação – 2Tm 2:20-21. 

3. Em Sua soberania, Deus tem autoridade para fazer dos que Ele selecionou 

e chamou, vasos de misericórdia a fim de contê-Lo, para que Sua glória seja 

manifestada – Rm 9:23. 

II. A Bíblia revela a história universal segundo a economia de Deus: a histó-
ria divina na história humana – Jl 1:4; 3:11; Dn 2:31-45; Ef 1:3-6; Mq 5:2; Ap 
19:7-9; 22:17a: 

A. Neste universo há duas histórias: a história do homem, a história humana, e a 

história de Deus, a história divina; a primeira é como uma casca exterior e a 

última, como a semente dentro da casca.  

B. O mover de Deus no homem é involucrado pelo curso da história humana.   

C. Nos Profetas Menores, a história humana é definida e representada pelos qua-

tro tipos de gafanhotos em Joel 1:4, e, a história divina, por Cristo e Seus valen-

tes, os vencedores, em 3:11. 

D. A história divina na história humana é revelada detalhadamente na Bíblia – 

Ef 3:9-10; 1:10; At 2:23; 2Ts 2:2-8; Dn 2:35, 44; 7:22, 27; Ap 11:15. 

E. A história divina, a história de Deus no homem, começou com a encarnação de 

Cristo até a Sua ascensão para se tornar o Espírito que dá vida e, então, conti-
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nua com Ele habitando em nós por meio da salvação orgânica de Deus para nos 

tornar a noiva de Cristo – Jo 1:14; 1Co 15:45b; 6:17; Rm 5:10; Ef 5:27; Ap 19:7-9; 

22:17a. 

F. Nascemos na história humana, mas nascemos de novo, fomos regenerados, na 

história divina; agora precisamos considerar se estamos vivendo na história 

divina ou somente na história humana – Jo 3:3, 5-6; 1:1-13: 

1. Se o nosso viver é no mundo, estamos vivendo apenas na história humana.   

2. Se vivemos na igreja, estamos vivendo na história divina, pois na vida da 

igreja, a história de Deus é a nossa história e, assim, nós e Deus temos uma 

só história: a história divina – 1Co 6:17; Rm 6:6; Gl 2:20. 

III. Os eventos da história do mundo foram soberanamente preparados por 
Deus para Ele executar o Seu propósito – At 17:26; Rm 8:28; 2Tm 1:9: 

A. Todos temos de ter uma visão clara para considerarmos a situação mundial – Ef 

3:11. 

B. A situação mundial está sob o arranjo soberano de Deus; Deus estabeleceu os 

tempos determinados e seus limites – At 17:26. 

C. Deus dispôs a situação mundial para executar Seu propósito; a história é signi-

ficativa quando compreendemos isso – Ef 3:9; Dn 2:20-21; 4:2-3, 25-26, 34-35. 

D. Todos os eventos mais importantes na história humana condizem com o mover 

de Deus na terra. 

E. Uma vez que a igreja provém da humanidade, nós, como escolhidos de Deus, 

temos de ter essa visão da história; a fim de termos a vida da igreja adequada, 

temos de conhecer a situação mundial – 1Ts 1:1; 1Co 1:2. 

F. Seja Deus tornar-se carne por meio da encarnação, seja a propagação do evange-

lho ou levantar a vida da igreja ou a preparação da noiva, todos esses aspectos do 

mover de Deus requerem o ambiente adequado no que se refere à situação mun-

dial: 

1. Para o mistério de Cristo ser levado a cabo, havia a necessidade do Império 

Romano ser estabelecido para proporcionar uma situação na qual a reden-

ção poderia ser cumprida e o evangelho propagado – Lc 2:1-7; Jo 19:17-21. 

2. O Império Romano foi para o evangelho; a Alemanha foi para a Reforma; a 

Grã-Bretanha foi para a propagação do evangelho e da verdade; e agora os 

Estados Unidos se tornaram o centro para a restauração, a partir do qual 

ela pode ser propagada para todos os continentes. 

3. Deus usará os Estados Unidos para propagar Sua restauração a fim que o 

Senhor volte – Ap 22:20; 11:15. 

G. Se nos mantivermos atualizados com o que está acontecendo hoje na terra, 

perceberemos que Deus está controlando toda a situação mundial sob a lide-

rança dos Estados Unidos para a propagação da Sua restauração – Mt 24:14; 

28:18-20. 

H. Temos de estar mais atentos aos arranjos soberanos de Deus com relação à si-

tuação mundial, mais preocupados com a época crucial em que vivemos e ter 

mais encargo pelo mover de Deus na situação mundial de hoje – Mt 6:33. 

 


