
Desejo e Plano de 
Deus, Nossa Felicidade

Há inúmeros versículos na Bíblia que usam 
o exemplo de viajar por um caminho na vida.

Ele traz no coração a lei do seu Deus; 
nunca pisará em falso.1

A Tua palavra é lâmpada que ilumina 
os meus passos e luz que clareia o meu 
caminho.2

Reconheça o Senhor em todos os seus 
caminhos, e Ele endireitará as suas veredas.3

Nesses versículos eu ouço: A vida se 
assemelha a uma jornada. Você pode usar 
a Palavra de Deus como bússola e Lhe pedir 
para guiá-lo, ou pode calcular por si mesmo.

Tomar decisões faz parte da vida, e uma 
coisa que vai precisar fazer cada vez mais 
à medida que cresce. Dependendo da sua 
natureza, você pode amar ter que calcular 
tudo ou as muitas decisões podem deixar 
você preocupado.



Mesmo que não goste de tomar decisões, 
no final das contas, a vida será um conjunto 
das suas escolhas e as consequências 
resultantes, tanto boas quanto ruins.

Para mim, entender isso salienta duas 
coisas em relação a tomar decisões:

1. Eu realmente preciso da ajuda de Deus.

2. Eu preciso de um plano.

A beleza disso tudo é que Deus prometeu 
ser um participante ativo se eu Lhe permitir. 
Ele diz que se eu O reconhecer, Ele vai 
endireitar as minhas veredas. Se as Suas 
Palavras estiverem em meu coração, nenhum 
dos meus passos resvalarão. Se eu me 
agarrar à Sua Palavra, ela vai ser uma luz e 
me mostrar que caminho seguir. 

Deus tem a Sua parte bem traçada, e a 
minha? Ou a sua? Sabemos que não há um 
“caminho” real pelo qual estamos seguindo 
ou uma “lâmpada” material que podemos 
segurar, então, como vamos conseguir toda 
essa “ajuda de Deus”?



Um bom lugar para começar é conhecer 
e entender a Palavra de Deus. A Palavra de 
Deus é como os sinais refletores em uma 
estrada escura. À medida que viajamos por 
ela, eles mostram as divisões de pista para 
não entrarmos na contramão, e nos mostram 
os limites na lateral para não sairmos pelo 
acostamento. Conhecer a Palavra de Deus 
nos dá um conjunto de limites e provê a 
orientação que nos ajuda a manter o curso. 

Às vezes é bem simples: Sei que a Palavra 
de Deus me diz para ser amorosa e gentil, de 
modo que perguntar, “Qual é a coisa amorosa 
(que demonstra consideração) a fazer?” pode 
revelar uma escolha óbvia. Mas outras vezes é 
mais complicado, como quando tenho uma forte 
inclinação para fazer algo em uma situação que 
afeta o processo de tomada de decisão. 

É em momentos assim que é importante 
lembrar que Deus disse que endireitará as 
nossas veredas, se nós O reconhecermos. 
É uma promessa, por isso podemos contar 

com a Sua ajuda e orientação, se a pedirmos.

S&S link: Vida e fé cristãs: Alicerce bíblico e cristão:  
Encontrar a vontade de Deus -2c

Autoria de Mara Hodler, adaptado. Originalmente publicado no Just1Thing.
Ilustrações de Nozomi Matsuoka. Design de Stefan Merour.

Publicado pelo My Wonder Studio.  
Copyright © 2017 por A Família Internacional

Notas de rodapé
1Salmo 37:31 NVI
2Salmo 119:105 NVI
3Provérbios 3:6 NVI

http://just1thing.com/podcast/2013/6/13/his-desire-his-plan-our-happiness.html
http://www.mywonderstudio.com/

