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Pra Mim e pra Você 
 

Efésios 3:14-21 
 

Introdução: a maioria das pessoas não tem ideia da dimensão do projeto de Deus para elas. 
Muitos vivem sem o entendimento do anseio do Deus Criador, do seu maravilhoso plano para 
o homem. Não são somente aqueles que não o conhecem, mas também aqueles que já 
tiveram alguma experiência com Ele, que congregam numa Igreja, que frequentam uma 
reunião de célula, mas, mesmo assim, ainda vivem sem a compreensão do sonho de Deus.  

 
O projeto de Deus é tão grandioso que Paulo, em Efésios 3:14-17, diz que ele se punha de 
joelhos em intercessão pela Igreja, a fim de que pudessem compreender a largura, o 
comprimento, a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo 
entendimento, porque o objetivo maior é que todos fossem tomados da plenitude de Deus. 

 
Talvez seja assustadora essa ideia de que o objetivo principal é que todos sejam tomados da 
plenitude de Deus. Podemos até mesmo achar que, por ser um plano muito elevado, não nos 
enquadramos nesse projeto, que essa proposta não é para nós. Todavia, no verso 20, Paulo 
afirma que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, ou 
pensamos, conforme o seu poder que opera em nós.  

 
É com base nessa declaração apostólica que faremos quatro considerações no estudo dessa 
semana, a fim de mostrar que esse tremendo projeto divino é pra mim e pra você. 

 
1. Deus é poderoso para fazer – em primeiro lugar Paulo diz que Deus é poderoso pra fazer. Ou 

seja, Ele não é um mero sonhador. O nosso Deus é um Deus que faz, que realiza. Ele é um 
Deus operante, um Deus trabalhador, que tem prazer nas suas realizações, na sua obra. Em 
muitas situações que nos envolvem, achamos que nós é que temos que fazer. Entretanto, 
muitas vezes nos deparamos com as nossas limitações.  

 
É nesse ponto que somos confrontados com a nossa incapacidade e muitos desistem do 
projeto de Deus. Muitos chegam a uma falsa conclusão de que a proposta de Deus não é para 
eles porque não se sentem capazes de viverem naquele patamar, e ficam presos na armadilha 
do desempenho. Outros ficam presos a sentimentos de culpa, não se acham merecedores da 
graça e do plano de Deus e abandonam o caminho. Porém, Paulo diz que independentemente 
de quem somos, Deus é poderoso pra fazer infinitamente mais, e certamente fará na vida de 
todo aquele que nele crê.  

 
2. Pedimos – em segundo lugar, depois de dizer que Deus é poderoso fazer infinitamente mais, 

Paulo diz: do que tudo quanto pedimos. O que pedimos a Deus revela o nosso interesse, as 
motivações do nosso coração na relação com Deus. Se verdadeiramente quisermos a vida de 
Deus em nós, isso ficará claro na nossa oração. Se pedirmos a Deus que o seu projeto se 
estabeleça em nossa vida, certamente seremos atendidos. Todavia, se a nossa relação com 
Ele, revelada por intermédio dos nossos pedidos, tiver como base os nossos interesses 
pessoais que excluem o Reino e os interesses de Deus, não haverá razão para Ele realizar em 
nós o seu maravilhoso plano de sermos tomados da sua plenitude. 
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3. Pensamos – em terceiro lugar, Paulo fala que Deus também é poderoso pra fazer 
infinitamente mais além daquilo que pensamos. Essa é a base para obtermos vitória sobre 
uma mente limitada. Muitos não admitem a realização do projeto porque estão presos 
mentalmente, e assim vivem uma vida conformada, totalmente previsível, sem nenhum 
objetivo nobre. Porém, quando estamos convictos de que temos um Deus poderoso que vai 
além dos nossos pensamentos sobre nós mesmos, temos totais condições de vencermos as 
limitações que nos prendem e nos amedrontam. 

 
4. Conforme o seu poder – em quarto lugar, Paulo revela que tudo isso é possível porque o 

poder de Deus opera em nós. Em Romanos 1:16, Paulo diz que o evangelho é o poder de 
Deus, não é o poder do homem. Isto é, somos transformados pela ação do Espírito Santo, que 
nos provoca com sonhos, que nos desafia a sairmos do “nosso cantinho”, a vencermos medos 
e limitações humanas. Portanto, creia que o plano maravilhoso de Deus é pra mim e pra você, 
e se, sinceramente, quisermos que Deus realize essa obra em nossas vidas, veremos a boa 
mão de Deus agindo em nós! 

 


