
Retomando: Nosso desafio da semana passada foi o de escrever o texto de Filipenses 4:8 e deixa-lo num 
lugar visível a fim de praticar o que ele nos ensina. Também fomos desafiados a decorar este versículo. Você 
conseguiu?  

Estudo 45 – Deixe Deus te Guiar 

➢ Resumo: Durante este estudo aprenderemos o quão difícil é para nós, nos permitir ser guiados por 
Deus. Veremos que nossa dificuldade está dentro de nós mesmos, mas que podemos vencê-las 
através da ajuda de Deus e de Suas orientações contidas nas escrituras.  

Texto: Salmo 23:1-3; Salmo 37:5  

Introdução: Existe uma brincadeira onde se vendam os olhos das pessoas enquanto outra pessoa as guia 
pela mão. Normalmente as pessoas que estão sendo guiadas demonstram muita insegurança com a 
brincadeira. Essa brincadeira só revela o que já sabemos, a dificuldade que temos em deixar que nos guiem. 
Preferimos andar por conta própria. O problema é que andar por conta própria traz um tremendo desgaste e 
cansaço, ainda mais num mundo como o nosso, onde as coisas mudam muito rápido. Não temos a 
capacidade suficiente pra vencer os desafios deste mundo.  

     A solução de Deus para isso é deixar-se guiar por Ele. Se quisermos achar descanso e refrigério para 
nossa alma, devemos aprender a deixar Deus nos conduzir. 

1) Você costuma ouvir orientações ou prefere fazer as coisas do seu jeito? 

Ter o controle das coisas aparentemente traz segurança para nós. Porém, a Palavra de Deus nos 
ensina que quanto mais queremos controlar a nossa vida, menos Deus encontra espaço para nos ajudar. 
Quando decidimos resolver as coisas do nosso próprio jeito, Deus tira o seu time de campo, pois Ele sempre 
respeita nossas decisões, mesmo não concordando com várias delas. O texto que nós lemos nos ensina que 
Deus conduz as suas ovelhas aos pastos verdejantes e às águas de descanso. A ovelha é um animal indefeso, 
extremamente dependente do pastor. Ela necessita completamente que o seu pastor a conduza para o lugar 
onde ela possa se alimentar, beber água, descansar e ficar protegida. Enquanto não entendermos que essa 
é a nossa condição diante de Deus, não experimentaremos o seu pastoreio e viveremos uma vida muito 
difícil. É possível que a sua dificuldade em deixar Deus te guiar seja por causa de experiências em que 
você contou com a ajuda de outras pessoas e elas falharam. Esse trauma realmente e muito ruim. Mas 
saiba que Deus não falha e nem nos abandona. Ele jamais é como nós, falhos. Ele tem todos os 
recursos pra te ajudar a experimentar uma vida abundante. Ele é digno da nossa confiança! Porém, 
mesmo tendo Deus a nossa disposição para nos guiar pelo caminho certo que devemos seguir, muitas 
pessoas, ainda assim optam por não permitir que Deus as conduza. Talvez não seja uma decisão consciente e 
nem mesmo em todos os momentos. Talvez, você não esteja permitindo que Deus guie sua vida em algumas 
áreas. Isso não é bom. Deus deseja conduzir tudo em nossa vida, pois o que Ele tem para nós é de fato o 
melhor.  

2) O que você acha que e preciso para permitir que Deus conduza sua vida? 



Vários podem ser os motivos que nos levam a querer ser independente e autossuficiente. Achar que sabemos 
de tudo, medo das coisas saírem do nosso controle e dar errado, não ter tempo para ouvir o nosso Pastor, etc.  
Muitos esperam tudo dar errado, chegar no fundo do poço, para só então se deixar guiar por Deus. Você não 
precisa chegar a condições extremas para contar com o cuidado de Deus.  

I – Entregue todos os seus caminhos ao Senhor.  Deixar Deus controlar sua vida e te dizer o que fazer, 
isso é entregar. Muitos dizem que entregam, mas continuam fazendo as coisas a sua maneira. Não adianta 
entregarmos uma área e outra não. Nossa entrega precisa ser completa, precisamos entregar toda a 
nossa vida se quisermos ser conduzidos pelo caminho certo. Quer ter descanso e renovação? Existe 
alguma área da sua vida que Deus ainda não controla? Entregue teu caminho a Deus. 

II – Aprender a confiar em Deus.  Muitos de nós entregamos o nosso caminho a Deus para testar e não 
por confiar Nele. Isso acaba trazendo insegurança e mais cedo ou mais tarde, pegamos as rédeas de novo 
para tentar conduzir a nos mesmos novamente. Entrega requer confiança. Deus já provou que e digno da 
nossa confiança, agora o passo é somente nosso: Entregar a Ele. Quer ter descanso e renovação? 
Aprenda a confiar em Deus para poder entregar seu caminho de verdade. 

III – Aprender com Jesus. Possuímos conhecimentos (uma visão de vida) que adquirimos em várias 
fontes que nos levam a tomar as decisões sobre nossa vida. Muitas vezes, esse conhecimento vem até 
mesmo pela nossa vivência. Precisamos substituir esses conhecimentos pelos ensinos de Jesus. Todo 
nosso conhecimento não chega aos pés do que Jesus tem a nos ensinar. Portanto, se você quer ter sossego 
e tranqüilidade sobre seu futuro e o rumo de sua vida, aprenda com Jesus e mude seus conceitos. 

Conclusão: A sua vida pode ser uma vida de refrigério, renovação, bênção e milagres ou pode ser uma vida 
de canseira, desgaste, maldição, frustrações, perdas e dificuldades. A escolha é nossa. Quer ter uma vida de 
bênção, descanso, renovação e milagres? Entregue seu caminho ao Senhor e deixe Ele e Sua Palavra te 
conduzirem. Quer fazer isso? Levante a mão, vamos orar. 

Desafio: Perceba quais áreas da sua vida que você ainda não entregou ao Senhor. Peça ajuda do Espírito 
Santo para isso. Você pode listar as áreas onde você tem se sentido mais esgotado e cansado de lutar. Ore e 
entregue tudo ao Senhor.   
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