
 

 
Na palavra de hoje falaremos obre 

sobre três verbos muito importantes para as 

nossas vidas. Importante observarmos, 

inicialmente, que dois desses dizem respeito 

a nós e um deles se refere a Deus. 

Oremos para que o Senhor fale ao 

nosso coração e transformemos as suas 

ações! 

Vamos ler juntos o versículo da 

semana - Salmo 37.5 “Entrega o teu 

caminho ao Senhor, confia nele, e o mais 

ele fará”. 

Este versículo pode ser 

caracterizado como um conselho, com base 

nos três verbos que são o título da palavra: 

entregar, confiar e fazer. (peça para todos 

repetir este título juntos) 

No versículo bíblico estão 

envolvidos pelo menos três sujeitos: 

1. o que dá o conselho, 

2. o que recebe o conselho 

3. e o Senhor. 

Vamos falar primeiramente sobre a 

palavra “Fazer”. Fazer é um verbo que tem 

uma característica interessante, pois 

expressa a ação de realizar uma ação, 

englobando, assim, outros verbos. 

Por exemplo: “– O que você vai 

fazer hoje? – Bem, hoje eu vou trabalhar, 

estudar e ensaiar”. 

É bem verdade que o ser humano 

gosta muito de fazer. Nós gostamos de 

“fazer as coisas acontecerem”. Até porque a 

nossa sociedade de hoje incentiva muito 

isso através de palavras como iniciativa e 

pró-atividade. 

Logo, o “Fazer”, a princípio, não é 

uma ação que mereça repreensão. 

Entretanto, há um limite para ela. 

Precisamos compreender que muitas vezes, 

no desejo de “fazer as coisas acontecerem” 

por si mesmo, as pessoas caem em um 

buraco de erros sucessivos, frustrações, 

ansiedade, angústia e depressão. 

Com isso, o texto bíblico que lemos 

não recomenda ao homem o fazer. Mas nos 

sugere sermos sujeitos do entregar e do 

confiar. “Entrega o teu caminho ao Senhor, 

confia nele”. 

Entenda que o conselho bíblico não 

é para sermos passivos, mas para agirmos 

no sentido de entregar a Deus nossas vidas 

(ou seja, as ações a serem realizadas) e 

confiarmos nele. 

O ENTREGAR e o CONFIAR são 

ações que vão na direção oposta do nosso 

coração humano. 

Como é difícil confiar em Deus e 

delegar para Ele o “fazer as coisas 

acontecerem” em nossas vidas! 

Mas é ao Senhor que o versículo 

liga o verbo fazer: “... e o mais ele fará”. 

 

Conclusão: 

Se nós entregarmos e confiarmos 

em Deus, Ele fará com que as coisas 

aconteçam em nossas vidas. 

Porém, se nós insistirmos em fazer, 

Ele esperará por nós. E, poderá até dar certo 

a princípio, mas terminaremos cansados e 

exaustos. 

O profeta Isaías diz o seguinte em 

40.30,31: 
“Os jovens se cansam e se fatigam, 

e os moços de exaustos caem, mas os que 

esperam no Senhor renovarão as suas 

forças, sobem com asas como águias, 

correm e não se cansam, caminham e não 

se fatigam”. 

O conselho do salmista para nós 

pode ser parafraseado da seguinte maneira: 

Tome para si as ações de entregar e 

confiar no Senhor. As demais, o Senhor 

empreenderá. Deixe com Ele o fazer. 
Desde o Jardim do Éden o homem 

tem desconfiado de Deus e tentado viver 

por si mesmo. A pergunta de reflexão é a 

seguinte: Por que você não tem confiado 

em Deus e entregado sua vida a Ele? Por 

que é tão difícil confiar em Deus? 

“Entrega o teu caminho ao Senhor, 

confia nele, e o mais ele fará” 

             

           

 

                 

Entregar, confiar e fazer! 

“Entrega o teu caminho ao Senhor, 

confia nele, e o mais ele fará”. Salmos 

37.5 

Semana 09 à 15 de 

Dezembro de 2019. 


