
Quando nascemos em Cristo Jesus, nascemos para uma realidade 
espiritual totalmente diferente da que vivíamos antes de Cristo 
entrar em nosso coração.  
 
Uma nova vida começa a brotar em nossa alma. Começamos a 
trilhar um novo caminho na área das emoções e dos sentimentos. 
Algumas vezes pensamos que não vamos conseguir ir mais 
adiante.  
 
Então, precisamos fazer uso de uma bússola especial, para 
aprendermos a andar nos caminhos do Mestre: A PALAVRA DE 
DEUS. 
 
(A bússola é um instrumento de navegação e de orientação. 
Baseia-se em propriedades magnéticas dos materiais 
ferromagnéticos da Terra e do seu campo magnético. É o que serve 
de guia ou Norte.)  
 
Era somente com uma bússola e pela posição das estrelas que os 
antigos navegantes se orientavam em alto mar. Do mesmo modo, a 
Palavra de Deus e o Espírito Santo são suficientes para dirigir a 
nossa vida. 
 
 

Vivendo Segundo os Conselhos de Deus 
 

Cl 3.12-17 
 

Revestí-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, 
de coração compassivo, de benignidade, humildade, 

mansidão, longanimidade, 13 suportando-vos e perdoando-
vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro; 

assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós 
também.14 E, sobre tudo isto, revestí-vos do amor, que é o 

vínculo da perfeição.15 E a paz de Cristo, para a qual 
também fostes chamados em um corpo, domine em vossos 
corações; e sede agradecidos.16 A palavra de Cristo habite 

em vós ricamente, em toda a sabedoria; ensinai-vos e 
admoestai-vos uns aos outros, com salmos, hinos e 

cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em 
vossos corações.17 E tudo quanto fizerdes por palavras ou 
por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele 

graças a Deus Pai. 
 

 
Há conselhos preciosos na Bíblia, que nos direcionam em todas as 
áreas da vida, seja em tempos de crise ou de paz.  
 



Ilustração: A corrida de sapinhos até o alto da torre  
 
Para prosseguirmos como crentes e vitoriosos, teremos que nos 
fazer de surdos aos apelos do mundo e do diabo, todos os dias, e 
ouvirmos somente os conselhos de Deus!  
 
Então, há três coisas importantes que precisamos saber sobre a 
nossa “bússola” espiritual, para que ela exerça sobre nós o que 
Jesus profetizou: “E conhecereis a verdade e a verdade vos 
libertará”. 
 
I - A BÍBLIA É A PALAVRA DE DEUS PARA NÓS 
 
Há quem duvide da auto suficiência da Bíblia em expressar a 
vontade de Deus para a Igreja. Há quem ache que sempre será 
preciso algum elemento a mais, além da Bíblia, para que 
entendamos o que Deus quer nos dizer. No entanto: 
 
(a) É a Palavra de Deus que alimenta o nosso espírito – 1Tm 4.6,7 - 
Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de 
Cristo Jesus, nutrido pelas palavras da fé e da boa doutrina 
que tens seguido; mas rejeita as fábulas profanas e de velhas. 
Exercita-te a ti mesmo na piedade. 
 
Sem a leitura diária da Palavra ficamos desnutridos espiritualmente, 
nossa alma fica aberta aos venenos que Satanás tem disseminado 
por toda parte e de diversas maneiras. 
 
(Quem toma sempre o café da manhã reforçado: aguenta até o 
almoço) 
  
(b) É a Palavra de Deus quem aponta o caminho que devemos 
tomar Sl 119.104,105 - Pelos teus preceitos alcanço 
entendimento, pelo que aborreço toda vereda de falsidade. 
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu 
caminho. 
 
Nenhum crente precisa viver perdido, pulando de caminho em 
caminho. Esse tipo de vida fica para quem não lê a Palavra, para 
quem não tem o coração semeado por Deus. 
 
(c) A Palavra é suficiente para nos direcionar em tudo – 2Tm 
3.16,17 - Toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa 
para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em 
justiça; para que o homem de Deus seja perfeito, e 
perfeitamente preparado para toda boa obra.  
 



Uma vez no caminho de Deus, precisamos saber como agir e toda 
a direção está nas Escrituras. 
 
 
II - A BÍBLIA FALA SOBRE TUDO DE QUE PRECISAMOS 
 
ALGUNS EXEMPLOS: 
 
. Ansiedade – 1Pd 5.6,7 - Humilhai-vos, pois, debaixo da 
potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte; 
lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem 
cuidado de vós.  
 
A pessoa ansiosa tenta antecipar inutilmente os eventos futuros em 
sua vida, o dia de amanhã. Quanta bobagem é feita por quem se 
rende à ansiedade. 
 
. Preocupação com dinheiro – 1Tm 6.10,11 - Porque o amor ao 
dinheiro é raiz de todos os males; e nessa cobiça alguns se 
desviaram da fé, e se traspassaram a si mesmos com muitas 
dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, e segue a 
justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. 
 
O problema não está no dinheiro em si, mas no espírito que opera 
por trás da ganância: Mamon. Ele exige ser adorado como um 
deus, ser servido como um deus, ser obedecido como um deus, ser 
seguido como um deus. Mas o seu caminho é de destruição, de 
derrota e morte.  
 
. Medo – Jo 14.27 - Mas o Ajudador, o Espírito Santo a quem o 
Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e 
vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Deixo-vos a 
paz, a minha paz vos dou; eu não vo-la dou como o mundo a 
dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. 
 
O medo é uma força tão poderosa que nos faz desistir do presente 
e dos sonhos e planos para o futuro. No entanto, o Espírito Santo 
expulsa todo o medo derramando a paz de Cristo em nosso 
coração. Quem tem paz: Planeja, sonha, vive, edifica, etc...  
 
. Solidão – Mt 28.19,20 - Portanto ide, fazei discípulos de todas 
as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do 
Espírito Santo; ensinando-os a observar todas as coisas que 
eu vos tenho mandado; e eis que eu estou convosco todos os 
dias, até a consumação dos séculos. 
 



Ao saber que o Senhor Jesus está e estará comigo em toda e 
qualquer situação em que eu me encontre fazendo a Sua obra, o 
sentimento de solidão jamais se apoderará do meu coração.  
 
. Abandono – Sl 27.10 - Quando disseste: Buscai o meu rosto; 
o meu coração te disse a ti: O teu rosto, Senhor, buscarei. Não 
escondas de mim o teu rosto, não rejeites com ira o teu servo, 
tu que tens sido a minha ajuda. Não me enjeites nem me 
desampares, ó Deus da minha salvação. Se meu pai e minha 
mãe me abandonarem, então o Senhor me acolherá. 
 
O espírito de rejeição tem levado muita gente ao suicídio, às drogas 
e a outros vícios, mas, aqueles que tomam posse dessa Palavra, 
jamais desistirão da vida, seja qual for a circunstância. 
 
 
III - A BÍBLIA FECHADA NÃO NOS DIZ NADA, PRECISA SER 
LIDA 
 
(a) A Palavra de Deus tem que ser cuidadosamente examinada 
Jo 5.37-39 - E o Pai que me enviou, ele mesmo tem dado 
testemunho de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes 
a sua forma; e a sua palavra não permanece em vós; porque 
não credes naquele que ele enviou. Examinais as Escrituras, 
porque julgais ter nelas a vida eterna; e são elas que dão 
testemunho de mim; 
 
 
(b) A Palavra de Deus tem de ser colocada em prática – Tg 1.21-24 
- Pelo que, despojando-vos de toda sorte de imundícia e de 
todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós 
implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. E 
sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, 
enganando-vos a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da 
palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que 
contempla no espelho o seu rosto natural; porque se 
contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. 
  
(c) Textos devem ser decorados para serem usados quando 
necessário o Salmo 119.11 diz: Escondi a tua palavra no meu 
coração, para não pecar contra ti. 
 
Sugestões de textos a serem memorizados:  
Salmo 23  “O Senhor é o meu pastor...” 
Efésios 2.1-10  “...porque pela graça sois salvos...” 
Romanos 8.31-39  “...nada nos separará do amor de Deus...” 
Salmo 121  “Elevo os olhos para os montes...” 
 



Aplicação 
 

• Assuma hoje o compromisso, diante de Deus, de que você 
buscará sempre a direção para sua vida, lendo a Palavra e 
ouvindo a voz do Espírito Santo. 
 

• Diga para Deus que você vai perseverar crendo em cada uma 
de Suas promessas! 


