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Qual é a definição de plano? Podemos dizer que 
“plano” é uma intenção ou um projeto. Ou seja, 
trata-se de um modelo sistemático que se elabo-
ra, antes de realizar uma ação, com o objetivo de 
dirigi-la e encaminhá-la. O plano é a fase inicial de 
um projeto, na qual as ideias e os objetivos são 
traçados antes mesmo das ações. Existem dife-
rentes tipos de planos, dentre os quais, podemos 
destacar: o plano econômico, que é a gestão da 
atividade econômica de uma empresa; o plano de 
investimento, que estabelece o destino dos recur-
sos financeiros de uma empresa; o plano de obra, 
que permite que técnicos e administração pública 
executem as obras necessárias; o plano de ação, 
que é uma ferramenta muito usada pelas empre-
sas, cuja gestão elabora uma lista contendo todos 
os passos necessários para atingir um determinado 
objetivo; por fim, temos o plano de estudos, que 
consiste no conjunto de unidades curriculares em 
que o estudante deve ser aprovado para completar 
um ciclo de estudos e obter um determinado grau 
acadêmico. 

Esses são alguns exemplos de 
planos que conhecemos em nosso 
cotidiano, mas existe um plano que 
supera todos os outros em perfeição 
e estratégia: o plano da salvação, 
criado por Deus por amor incondi-
cional pela humanidade. Sobre esse 
plano incrível, podemos destacar um 
ponto importante, que o diferencia 
completamente dos demais:

O pecado cada vez mais destruía o 
homem, mas esse não era o propó-
sito de Deus para nós. Deus, então, 
estabeleceu um plano para nos salvar 
da morte eterna: Seu Filho daria a 
própria vida em lugar do pecador. 
“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que 
deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele 

que nele crê não pereça, mas tenha a vida eter-

na”, João 3.16.
Sendo assim, quem aceita a Jesus como Salva-

dor é perdoado, recebe a promessa de vida eterna 
e alcança a salvação. Deus nos ama “com amor 
eterno”, tanto que deu Seu Filho para vir ao mundo 
e passar pela dor da cruz a fim de resgatar a huma-
nidade perdida. Cristo tomou o lugar do homem na 
cruz, garantindo-lhe acesso ao céu.

Entregar Jesus para morrer por nós é a maior 
declaração de amor de todos os tempos. E, devido 
a esse amor, hoje todos temos esperança.

O que torna o plano da salvação perfeito, sem 
dúvidas, é o AMOR INCONDICIONAL de Deus pela 
humanidade. A essência fundamental do plano da 
salvação é o AMOR. Por isso Jesus supera os tem-
pos, as nações e o espaço para alcançar a todos 
que O aceitam verdadeiramente como o seu Único 
Senhor e Salvador. Somente o Criador poderia 
elaborar um plano tão perfeito assim.

O PLANO DA SALVAÇÃO É A MAIOR PROVA DE AMOR DO MUNDO
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