
 

 

Normalmente, quando passamos por 

adversidades nos fazemos muitos 

questionamentos: “Porque isto está 

acontecendo comigo?”, “Porque Deus 

permitiu que isto acontecesse comigo?” ou “O 

que eu fiz para Deus fazer isso comigo?”.  

Em Genesis 45:8 está escrito: “Assim 

não fostes vós que me enviastes para cá, senão 

Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e 

por senhor de toda a sua casa, e como regente 

em toda a terra do Egito”.  

Ainda, em Genesis 50:20 diz: “Vós bem 

intentastes mal contra mim; porém Deus o 

intentou para bem, para fazer como se vê 

neste dia, para conservar muita gente com 

vida”.  

Com a leitura dos textos bíblicos acima 

perceba que as Escrituras fala sobre José. Lá 

relata sobre José como o grande Governador 

do Egito, mas certamente antes de chegar a 

este posto, ele também deve ter feito muitas 

perguntas como essas.  

Por isso, hoje em nosso GF vamos 

aprender sobre quatro verdades sobre o 

caminho de Deus para nossas vidas:  

1ª) Nunca vamos entender o caminho 

de Deus para nós, antes que Ele termine 

Sua obra: precisamos entender que os 

caminhos de Deus são inescrutáveis, ou seja, 

que não se pode investigar, e a Bíblia fala isso 

em Romanos 11:33-34. José certamente não 

conseguia entender o trabalhar de Deus em sua 

vida enquanto a obra não foi concluída. Assim 

também acontece conosco. Temos que 

entregar o nosso caminho ao Senhor e confiar.  

 

2ª) Os caminhos de Deus não são os 

nossos caminhos: em Isaias 55:8 diz: 

“Porque os meus pensamentos não são os 

vossos pensamentos, nem os vossos caminhos 

os meus caminhos, diz o Senhor” 

Deus, quase sempre, trabalha em nossas 

vidas de uma forma diferente da que estamos 

esperando. No caso de José, não entendemos 

com nossa mente natural, porque ele teve que  

 

passar por tantas dificuldades para chegar 

onde chegou, mas com certeza este era o 

melhor caminho para sua vida.  

Precisamos confiar em Deus, pois há 

caminho que para nós parece conduzir a vida, 

mas o seu final é de morte. Em Salmos 37:5 

diz: “Entrega o teu caminho ao Senhor; 

confia nele, e ele tudo fará”.  

 

3ª) Os caminhos de Deus são justos: 

Deus não opera na injustiça, no engano, na 

desonestidade. Todas as vezes que um cristão 

faz uso da mentira, do engano, da 

desonestidade para alcançar algo, Deus não 

está no negócio. Em Salmos 15: 1-2 diz: 

“SENHOR, quem habitará no teu 

tabernáculo? Quem morará no teu santo 

monte? Aquele que anda sinceramente, e 

pratica a justiça, e fala a verdade no seu 

coração”.  

 

4ª) O caminho de Deus é perfeito: para 

sua felicidade Deus nunca erra. Ele tem um 

plano perfeito para cada um de nós, mas 

precisamos alinhar as nossas vidas com Sua 

Vontade, e procurar viver sem se desviar de 

Seus caminhos.  

 

CONCLUSÃO: Em Salmos 25:4-5 

Davi disse: “Faze-me saber os teus caminhos, 

Senhor; ensina-me as tuas veredas. Guia-me 

na tua verdade, e ensina-me, pois tu és o Deus 

da minha salvação; por ti estou esperando 

todo o dia”.  

Que esta também venha ser a nossa 

oração, que possamos caminhar a cada dia nos 

caminhos de Deus para nossa vida, e com 

certeza nosso futuro será de paz, alegria e 

prosperidade!!! 

 
 

             
           

 
                 

Deus sabe o que é melhor pra mim! 

 

Versículo da semana: 
 

O caminho de Deus é perfeito, e a palavra do 

Senhor refinada; e é o escudo de todos os que 

nele confiam”. 2 Samuel 22:31 

Semana de 14 à 20 

de Janeiro de 2019. 


