
O Caminho de Deus é Perfeito 
 
As Escrituras Sagradas estão repletas de promessas de Deus para 
os homens, no entanto, dentre essas, há aquelas que são dirigidas 
especificamente aos crentes, todavia dentre estas, há promessas 
que somente são destinadas aos crentes que são fieis. 
 
O crente fiel, se mantem em fidelidade ao Senhor por pura fé. 
Porque acredita com todo seu coração que Deus sempre fará o 
melhor, não importam as circunstâncias. 
   
Hoje, o meu desejo é desatar sobre a sua vida o cumprimento de 
bênçãos que são destinadas aos que creem em Deus e no seu 
Filho Jesus Cristo, incondicionalmente e com toda a força do seu 
coração. 
 
01 – O Caminho de Deus é perfeito 
 
Quando andamos no caminho que Deus coloca diante do nosso 
coração, há promessas que se estabelecem sobre a nossa vida, 
sobre a nossa casa e sobre a nossa descendência: 
 
Deus é a minha proteção e o meu escudo 
Sl 18.30-38 - O caminho de Deus é perfeito; a palavra do Senhor 
é poder; ele é um escudo para todos os que nele confiam. 
31 Pois, quem é Deus senão o Senhor? e quem é rochedo 
senão o nosso Deus? 
 
Deus me dá forças e as renova sempre para que eu não desista 
e não seja derrotado 
32 Ele é o Deus que me cinge de força e torna perfeito o meu 
caminho; 
33 faz os meus pés como os das corças, e me coloca em 
segurança nos meus lugares altos. 
34 Adestra as minhas mãos para a peleja, de sorte que os meus 
braços vergam um arco de bronze. 
 
O Senhor é quem me sustenta com toda a provisão,  
É Deus quem me cura das enfermidades  
35 Também me deste o escudo da tua salvação; a tua mão 
direita me sustém, e a tua clemência me engrandece. 
36 Alargas o caminho diante de mim, e os meus pés não 
resvalam. 
 
Deus opera milagres e abre portas ao meu favor 
Sl 37.5,6 - Entrega o teu caminho ao Senhor; confia nele, e ele 
tudo fará. 
 



O próprio Deus é a minha justiça 
 
6 E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito 
como o meio-dia. 
 
Deus não permitirá que meus planos sejam frustrados 
Pv 16.1-3 - Ao homem pertencem os planos do coração; mas a 
resposta da língua é do Senhor. 
2 Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos; 
mas o Senhor pesa os espíritos. 
 
Deus estabelece as obras das minhas mãos 
3 Entrega ao Senhor as tuas obras, e teus desígnios serão 
estabelecidos. 
 
Pv 23.26 - Filho meu, dá-me o teu coração; e deleitem-se os 
teus olhos nos meus caminhos. 
 
O Senhor Jesus me garante um lugar seguro ao fim do 
caminho 
Jo 14.1-6 - Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, 
crede também em mim. 
2 Na casa de meu Pai há muitas moradas; se não fosse assim, 
eu vo-lo teria dito; vou preparar-vos lugar. 
3 E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos 
tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais 
vós também. 
 
O Senhor Jesus não permitirá que eu seja enganado pelo diabo 
4 E para onde eu vou vós conheceis o caminho. 
5 Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais; e 
como podemos saber o caminho? 
6 Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a 
vida; ninguém vem ao Pai, senão por mim. 
 
 
02 – O Senhor é a minha Herança 
 
O meu Deus sempre será tudo o que eu preciso 
Nm 18.20 - Disse também o Senhor a Arão: Na sua terra 
herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção 
terás; eu sou a tua porção e a tua herança entre os filhos de 
Israel. 
 
Deus é o meu bem mais precioso que ninguém poderá roubar 
Sl 16 - Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. 
2 Digo ao Senhor: Tu és o meu Senhor; além de ti não tenho 
outro bem. 



3 Quanto aos santos que estão na terra, eles são os ilustres 
nos quais está todo o meu prazer. 
4 Aqueles que escolhem a outros deuses terão as suas dores 
multiplicadas; eu não oferecerei as suas libações de sangue, 
nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. 
5 Tu, Senhor, és a porção da minha herança e do meu cálice; tu 
és o sustentáculo do meu quinhão. 
6 As sortes me caíram em lugares deliciosos; sim, coube-me 
uma formosa herança. 
7 Bendigo ao Senhor que me aconselha; até os meus rins me 
ensinam de noite. 
8 Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim; 
porquanto ele está à minha mão direita, não serei abalado. 
9 Porquanto está alegre o meu coração e se regozija a minha 
alma; também a minha carne habitará em segurança. 
10 Pois não deixarás a minha alma no Seol, nem permitirás que 
o teu Santo veja corrupção. 
11 Tu me farás conhecer a vereda da vida; na tua presença há 
plenitude de alegria; à tua mão direita há delícias 
perpetuamente. 
 
O Senhor é a minha herança eterna 
Sl 73.22-26 - Quando o meu espírito se amargurava, e sentia 
picadas no meu coração, 
22 estava embrutecido, e nada sabia; era como animal diante 
de ti. 
23 Todavia estou sempre contigo; tu me seguras a mão direita. 
24 Tu me guias com o teu conselho, e depois me receberás em 
glória. 
25 A quem tenho eu no céu senão a ti? e na terra não há quem 
eu deseje além de ti. 
26 A minha carne e o meu coração desfalecem; do meu 
coração, porém, Deus é a fortaleza, e o meu quinhão para 
sempre. 
 
Todas as bênçãos de Deus estão sobre minha vida, minha casa 
e minha descendência 
Is 54.15-17 - Eis que embora se levantem contendas, isso não 
será por mim; todos os que contenderem contigo, por causa de 
ti cairão. 
16 Eis que eu criei o ferreiro, que assopra o fogo de brasas, e 
que produz a ferramenta para a sua obra; também criei o 
assolador, para destruir. 
17 Não prosperará nenhuma arma forjada contra ti; e toda 
língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás; esta 
é a herança dos servos do Senhor, e a sua justificação que de 
mim procede, diz o Senhor. 
  



 
A presença de Deus sempre será o maior desejo do meu 
coração 
Mt 13.44-46 - O reino dos céus é semelhante a um tesouro 
escondido no campo, que um homem, ao descobrí-lo, esconde; 
então, movido de gozo, vai, vende tudo quanto tem, e compra 
aquele campo. 
45 Outrossim, o reino dos céus é semelhante a um negociante 
que buscava boas pérolas; 
46 e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo 
quanto tinha, e a comprou. 
 
Eu já estou garantido no Reino dos céus 
Mt 25.34 - Quando, pois vier o Filho do homem na sua glória, e 
todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua 
glória; 
32 e diante dele serão reunidas todas as nações; e ele separará 
uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos; 
33 e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. 
34 Então dirá o Rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, 
benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está 
preparado desde a fundação do mundo; 
 
Conclusão: 
O que você ainda está esperando? Entre no Caminho de Deus e 
decida toma-lo como sua única herança. Entregue sua vida ao 
Senhor Jesus! 
 


