
Base de Oração

“… Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome”
(Salmos 23:3).

Na vida temos muitas decisões a tomar e algumas vezes não sabemos por 
qual caminho entrarmos. A questão é que dependendo da escolha que 
fizermos podemos colher bênção ou maldição. O grande problema é que 
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quando nos damos conta do erro que cometemos, nem sempre conseguimos encontrar o caminho de volta. 
Mas quando nossas vidas são guiadas pelo Bom Pastor, temos a segurança de um caminhar sólido e seguro, 
sabendo que não nos depararemos com um abismo, mas com o nosso propósito de existência.

Nessa parte do Salmo 23 podemos encontrar as seguintes verdades:

•	 Podemos	escolher	que	decisões	tomar,	mas	não	podemos	escolher	as	conseqüências	(Gálatas		6.7).
•	 Precisamos	mudar	de	direção,	ou	seja,	sair	do	caminho	da	independência	de	Deus	e	entrarmos	nas	
“veredas	da	justiça”,	guiados	pelo	Bom	Pastor.
•	 Há	um	“caminho	de	justiça”	para	onde	Deus	quer	nos	trazer	a	fim	de	experimentarmos	a	Sua	“boa,	
perfeita	e	agradável	vontade”	(Romanos	12.2).
•	 Por	meio	da	confissão	dos	pecados	e	do	arrependimento	sinceros,	Deus	pode	nos	tirar	dos	“camin-
hos	de	morte”	(Pv	16.25)	e	nos	colocar	na	“vereda	da	justiça”	(Salmo	32.5-8)
•	 Somente	o	Bom	Pastor	sabe	o	que	é	melhor	para	as	nossas	vidas	e	pode	guiar	as	nossas	famílias	em	
todas as decisões.

A Palavra de Deus nos aponta o caminho que devemos tomar:

“Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e, luz para os meus caminhos” (Salmos	119:105).	Por	meio	de	
Sua Palavra, Deus nos guia ao centro de Sua vontade. Devemos submeter-nos a Ela e confiar no conselho 
divino nEla expresso.

Os caminhos de Deus são retos

O pecado, que é desobediência a Deus e independência dos Seus caminhos, leva o homem errar o alvo e 
sempre	o	conduz	a	decisões	equivocadas	por	basear-se	em	princípios	contrários	aos	à	Sua	Palavra.		Deus	
nunca	nos	levará	a	transgredir	a	Sua	própria	Palavra,	mas	guiar-nos-á	em	retidão	e	justiça	(Provérbios	16.25;	
Salmo	119.1;	Salmo	33.5).

Referências	Bíblicas	Complementares:

Apocalipse	7:17: “Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apascentará e os guiará para as 
fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima”.

Provérbios	16:9: “O coração do homem traça o seu caminho, mas o SENHOR lhe dirige os passos”.

Isaías	40:11:	“Como pastor, apascentará o seu rebanho; entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e 
os levará no seio; as que amamentam ele guiará mansamente”.

Isaías	49:10:	“Não terão fome nem sede, a calma nem o sol os afligirá; porque o que deles se compadece os 
guiará e os conduzirá aos mananciais das águas”. 


