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          PLANEJADOS PARA AGRADAR A DEUS 
“Os céus declaram a glória de Deus; o firmamento 

proclama a obra das suas mãos” Salmo 19:1...Tu, Senhor e 
Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o 
poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade 
elas existem e foram criadas.” Apocalipse 4:11. 

A imensidão do universo, ora com seu silente mutismo, ora 
com o estrondar de estrelas se movendo no aparentemente infinito 
espaço, fala, com sua beleza inexplicável da infinitude do Eterno 
que tudo isto planejou! Se partirmos também para o universo quase 
infinito das pequenas coisas, onde a nanotecnologia vasculha o 
universo dos fragmentos da matéria, não ficaríamos menos 
encantados ao perceber que não existem dois flocos de neve 
idênticos, cada um tem uma estrutura geométrica e cor diferente 
um do outro; como também não existem dois grãos de areia 
idênticos! Ao voltarmos para a dimensão dos seres inteligentes,  
mormente os seres humanos, nos perdemos em deslumbre ao 
constatarmos que cada um de per se,   constitui um ser ímpar  – 
não existe, nunca existiu e jamais existirá alguém igual! 

Tudo isso fala, e fala gritantemente, da impossibil idade da 
existência do “acaso”, e sim que esse universo com toda sua 
complexidade faz parte de um plano, de um arquiteto que 
meticulosamente pensou e esculpiu e ainda está esculpindo cada 
partícula, bem como do mesmo modo cada indivíduo! Para que, ou 
qual o propósito do Ser supremo? A composição da sinfonia do 
universo – Seu prazer! 

O texto acima citado do livro do Apocalipse canta esse direito 
de Deus porque foi com esse propósito, com esse objetivo, para esse 
fim que tudo foi criado e existe.  Portanto, qualquer coisa no 
universo, qualquer conjuntura ou mesmo qualquer ser que não 
esteja preenchendo, cumprindo com o existir para a glória d’Ele,  
passa então a constituir em um ponto de desequilíbrio nesse 
universo. Contudo, no final de todas as coisas,  na consumação dos 
tempos, tudo será forçado a convergir para a glória do Filho de 
Deus. Fil ipenses 2:10-11.  

 


