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SENTIR 
Lembra de como procurávamos um endereço há alguns anos? Você 
precisava ter o guia de ruas, um livro gigante, pesado, meio complicado 
de manusear. Todos, ou pelo menos a grande maioria de nós, tínhamos 
um guia daqueles e passamos por tempos de luta naquelas páginas para 
achar o endereço que estávamos procurando e tentar adivinhar qual era 
o caminho para chegar nele. Hoje, a tecnologia nos abençoou e nos 
libertou daquele tijolo! Aleluia! J 
 
O Sistema de Posicionamento Global, popularmente conhecido como 
GPS, é um sistema que utiliza satélites para localizar onde você está e 
qual é o melhor caminho para chegar onde você deseja. Até nos ajuda a 
evitar o trânsito! Lembra do trânsito, né? Aquela aglomeração de carros 
que costumava ter em São Paulo antes do isolamento social. 
 
Graças aos aplicativos que usam essa tecnologia, hoje é mais simples 
para nós achar um endereço específico. 
 
Da mesma forma, antes de o Espírito Santo ser derramado em 
Pentecostes, era mais difícil ter uma direção de Deus. Apenas alguns 
homens, os profetas, ouviam e recebiam do Senhor a direção. Mas, hoje, 
para aqueles que experimentaram o novo nascimento, isso mudou, 
porque agora o Espírito Santo habita em nós e o nosso Pai quer nos dar 
uma direção. 
 
APRENDER 
Muitos precisam tomar decisões importantes e precisam de uma direção, 
de uma Palavra de Deus.  
  
Davi disse: “Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome” (vs 
3). Como é que isso acontece? Como é que eu introduzo Deus nas 

minhas decisões? Como posso introduzir Deus nos negócios, na 
empresa, no casamento, na família? 
 
Temos que admitir que precisamos de um guia, e nada melhor que o bom 
pastor para nos conduzir aos campos verdejantes. Precisamos clamar a 
Ele por direção, mas devemos estar dispostos a nos submeter à vontade 
do Pai. E é necessário ouvir a voz de Deus. Como? Na Sua Palavra, nas 
circunstâncias e na voz de pessoas mais maduras espiritualmente. 
 
O caminho de uma pessoa de Deus não é um caminho confuso, cheio 
de trevas e indecisões, mas é um caminho cheio de luz, é como a 
alvorada que vai brilhando até se tornar dia perfeito. Por quais caminhos 
você tem andado? 
  
REFLETIR 
Temos muitas decisões para tomar e muita coisa tem mudado na nossa 
vida em pouco tempo. Onde você tem procurado direção para, com 
sabedoria, achar a resposta e a direção necessária? 
 
Qual foi a última vez que você ouviu a voz do Pai? Como isso aconteceu 
e o que você fez com isso ou o que gerou na sua vida? 
 
Já teve uma direção de Deus e decidiu não seguir por esse caminho? 
Como foi a experiência? 
 
Em algum momento teve de fazer a oração de Cristo: “Pai, se possível, 
afasta de mim esse cálice”? Você conseguiu completar a oração e dizer: 
“mas, seja feita tua vontade por sobre todas as coisas”?  
 
APLICAR 
A Bíblia diz: “O caminho do justo é como a luz da alvorada, que brilha 
cada vez mais até à plena claridade do dia” (Pv. 4.18). O caminho de 
uma pessoa de Deus não é um caminho confuso, cheio de trevas e 
indecisões, mas é um caminho cheio de luz, é como a alvorada que vai 
brilhando até se tornar dia perfeito. 
 
Não viva nas indecisões que te provocam estresse e te adoecem, mas 
clame a Deus, dizendo: “Pai, seja o guia da minha vida. Me conduza pelo 
caminho da justiça por amor do seu nome”. Se submeta a vontade de 
Deus, clame com fé para que ele te oriente e permita ele guiar as tuas 
escolhas e decisões. 


