BUSCANDO CONHECER
OS CAMINHOS DO
SENHOR
UMA REFLEXÃO SOBRE O SALMO 25

SALMO 25: 1. A Ti, Senhor, levanto a minha alma. 2.
Deus meu, em Ti confio; não me deixes confundido,
nem que meus inimigos triunfem sobre mim. 5.
Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o
Deus da minha salvação; por ti estou esperando
todo o dia. 12. Qual é o homem que teme ao
Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve

escolher. 13. A sua alma pousará no bem, e a sua
descendência herdará a terra. 14. O segredo do
Senhor é para os que o temem; e ele lhes fará saber
o seu concerto. 15. Os meus olhos estão
continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus
pés da rede.
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Verdade Aplicada:
Para crescer espiritualmente, é preciso
aprofundar nosso relacionamento com Deus e
conhecer Seus caminhos.

TEXTO ÁUREO
"Faze-me saber os teus
caminhos, Senhor; ensina-me as
tuas veredas." Sl 25.4
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Os Sl 25 e Sl 34 formam um par. Ambos são arranjados em
acróstico, com duas irregularidades idênticas e, embora um
consista de uma oração extremamente pessoal e o outro
seja um louvor público, ambos são litúrgicos e contêm
muitos pensamentos semelhantes.
O poema expressa uma alternação da fervorosa petição e
sóbria meditação, o que geralmente caracteriza a alma que
espera no Senhor. Há três disposições nessa oração, mas
estão intimamente ligadas.
UM APELO POR ORIENTAÇÃO (1-7)
Trata-se de uma oração em si mesma, mas seus temas são
tratados mais vigorosamente nos versículos seguintes; por
exemplo, no que tange à oração pela vindicação de seus
inimigos (2-3), cfr. vers. 19-21; no que tange à expressão de
sua necessidade de instrução e orientação por parte do
Senhor (4-5), cfr. vers. 8-10 e 12; seu arrependimento (6-7) é
trazido novamente à luz no vers. 11; e seu voto de confiança
em Deus (1) é repetido no vers. 15.

86.4). A tenacidade da fé do salmista é indicada pela
maneira com que a petição que Deus o ajude venha a
silenciar as zombarias de seus inimigos (2) e é
imediatamente seguida pela afirmação: "Com efeito, dos
que em ti esperam, ninguém será envergonhado" (vers. 3).
Não obstante, a fé busca sustento no conhecimento da
vontade de Deus, pelo que a principal expansão de
pensamento ocorre no vers. 4-o apelo em busca de
orientação a toda verdade de Deus se baseia na lealdade
sincera e completa a Ele (cfr. Êx 33.13; Sl 86.11; Jo 14.6). Tal
possibilidade necessita de salvaguarda; o desvendamento
do caminho da verdade lança ainda em maior proeminência
as sombras dos pecados passados, o que apenas
intensificaria sua presente opressão. Disso resulta o apelo
que se segue, que a luz da bondade divina venha a iluminar
mais brilhantemente suas memórias sobre as misericórdias e
bondades do Senhor (6). Essa é a base do grito partido do
coração a Deus, do vers. 1; não o mérito do homem mas a
bondade de Deus, conforme revelada em Suas anteriores
relações com os homens (6-7).
F. Davidson

As palavras iniciais estabelecem um tom de ansiedade (cfr. Sl
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OBJETIVOS DA LIÇÃO
►►►

COMPREENDER
os anseios de Davi.

APRESENTAR

as características dos
caminhos do Senhor.

DESTACAR

o valor de seguir os
caminhos do Senhor.
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Este salmo, a súplica de um individuo, emprega as letras do
alfabeto hebraico por estrutura. É difícil reconhecer aqui a
ordem lógica do pensamento por causa da necessidade de
começar cada versículo com a subsequente letra do
alfabeto. Só temos três lugares em nosso presente texto (vs.
2, 5 18) onde o acróstico é interrompido. O estilo é simples,
direto, em forma de oração e humilde.
1-7. Uma Oração por Proteção. A ti, Senhor. A base desta
petição por proteção é a simples confiança do salmista em
Deus. Embora seus inimigos não tenham triunfado sobre ele.
são uma constante ameaça. Ele apela para a misericórdia e
bondade de Deus, que se revelaram na história.
8-10. Uma Meditação sobre o Caráter de Deus. Bom e reto é
o Senhor. Essas e outras características divinas podem ser
percebidas de Sua ação na história. Por causa de Sua justiça,
bondade e verdade, Ele guiará e ensinará os homens a
andarem por esses mesmos caminhos.
11-14. Uma Meditação sobre o Relacionamento do Homem
para com Deus. A intimidade do Senhor. Após uma

pequena oração pedindo perdão, o salmista medita sobre o
segredo do relacionamento adequado do homem para com
Deus. Isto ele descobre ser o temor do Senhor – esse
relacionamento reverente e confiante tão frequentemente
mencionado nos Provérbios.
15-22. Uma Oração por Livramento. Volta-te para mim.
Usando verbos pitorescos (tirar, voltar-se, aliviar, perdoar,
considerar, guardar, preservar), o escritor ora pedindo que
Deus o livre. Uma conclusão adequada para o salmo se
encontra na visão ampliada do versículo 22, onde pede-se a
Deus que redima a nação e também aquele que ora. Se este
versículo for tomado como parte integrante do salmo
original, ele forma o clímax do pensamento. Se, contudo, for
tornado como adição, serve para adaptar o salmo para uso
corporativo.
Moody
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INTRODUÇÃO
É BEM PROVÁVEL QUE O LIVRO DE SALMOS
SEJA UM DOS LIVROS MAIS LIDOS DENTRE
OS LIVROS CONTIDOS NA BÍBLIA, TALVEZ
PELA FACILIDADE DE ENTENDER O QUE O
AUTOR QUIS EXPRESSAR, SEJA UMA
EXPRESSÃO DE ALEGRIA, TRISTEZA, FÉ, ETC.
NO SALMO 25 VEREMOS O ANSEIO DE DAVI
EM CONHECER OS CAMINHOS DE DEUS, EM
COMPREENDER AS CARACTERÍSTICAS DOS
CAMINHOS DO SENHOR E VER AS RIQUEZAS
QUE PODEMOS ALCANÇAR POR SEGUIR OS
CAMINHOS DE DEUS.
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1. UM SALMO ACRÓSTICO E
A ORAÇÃO DE DAVI.
O TERMO ACRÓSTICO FOI EXPLICADO NA 1ª
LIÇÃO NO TÓPICO 2.2. A ORAÇÃO É UM MEIO
DE NÓS NOS COMUNICARMOS COM O
NOSSO PAI CELESTIAL, NO SALMO 25
VEREMOS A MANEIRA QUE DAVI EXPRESSA
SEUS SENTIMENTOS DE INTIMIDADE COM
DEUS.

1.1

1.2

1.3

Oração de Davi

Não me deixes
confundido

Perdoa os meus
pecados
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1.1. ORAÇÃO DE DAVI.
Quando lemos e meditamos a Bíblia ouvimos
Deus falar conosco, não podemos apenas ler, mas
meditar (Js 1.8), agora, a partir do momento que
elevamos nossas súplicas, pedidos, clamor ao
Senhor, Ele está de ouvidos abertos para nos
ouvir (Sl 116.1-2). Davi vai expressar de forma
intensa o que estava em seu coração, não
devemos ter medo ou vergonha de expor aquilo
que está preso dentro de nós para Deus, muita
das vezes pensamos que vamos perturbar nosso
Senhor com nossos pedidos, mas esquecemos de
que temos um Pai que nos entende e nos conhece
(Sl 139). Davi ora a Deus de maneira específica,
não apenas dizendo: "Óh Deus, me abençoa!".
Conseguimos conversar com um (a) amigo (a),
namorado (a), esposo (a) etc. sobre tantas coisas,
mas na hora de falar com Deus colocamos uma

barreira. Não devemos ter medo, pois Ele é o
nosso Pai celestial, e nós como filhos podemos
conversar abertamente com Ele.

A oração não serve para comunicar a Deus nada, Ele já sabe.
Oração serve para termos comunhão com Ele
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1.2 NÃO ME DEIXES CONFUNDIDO
Em outra tradução “Não seja eu envergonhado”.
São naqueles momentos mais difíceis, em que
sempre o nosso Senhor nos ampara. Foi assim
com Abraão quando foi sacrificar seu próprio filho
(Gn 22.1-13), quando Davi enfrentou Golias (1Sm
17.40-51), nessas passagem vemos o agir de Deus
em favor dos teus servos, não os deixando
envergonhados, mas, vitoriosos.
Davi no Salmo 25 no versículo 2 pede para o
Senhor que não deixe ele ser envergonhado e
nem que ele seja vencido pelos seus inimigos,
assim o Senhor faz para com aqueles que são
fiéis, ouve as súplicas e responde. Deus seja
louvado!

Setenta e dois salmos falam de inimigos. Os inimigos são os
que não só se opõem a nós, mas também além se opõem ao
estilo de vida que Deus quer ver em nós. As tentações são
inimizades: dinheiro, êxito, prestígio, o sexo oposto. E nosso
maior inimigo é Satanás. Davi pede a Deus que seus inimigos
não o vençam porque se opõem a tudo o que Deus é. Se seus
inimigos triunfavam, Davi temia que muitos pensassem que
era em vão viver para Deus. Davi não questiona sua própria fé,
sabia que Deus triunfaria. Mas não queria que o triunfo de
seus inimigos fora um obstáculo para a fé de outros.
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1.3. PERDOA OS MEUS PECADOS.
A Bíblia nos alerta que não podemos esconder
nossos pecados, mas confessá-los (Pv 28.13).
Davi é um exemplo para nós, Davi sempre se
arrependeu dos seus atos errados. Muitos de nós
nos prendemos em acreditar que pecado é
somente adultério, roubar, matar, prostituir, etc.
Podemos dar exemplos de pecados do dia-a-dia
que passam despercebidos: a) Falar mal de
alguém é pecado (Tg 4.11,Tg 3.8-12, Pv 10.19); b)
Quando alguém bate em sua porta e você não
quer atender, e você pede pra alguém dizer que
você não está, por exemplo é uma maneira de
mentir (Ef 4.25, Cl 3.9-10, Pv 12.22); c)
Experimentar a uva no mercado sem pagar é uma
espécie de furto, pois você não pagou por aquele
pequeno produto (Ex 20.15), etc. Deus é
longânime em bondade e misericórdia, muita das

vezes erramos, mas a sua bondade e misericórdia
nos alcança, foi assim com Davi, podemos ler no
Salmo 51. O Senhor está pronto para nos
perdoar, porém, nós preferimos muitas das vezes
nos esconder, carregar aquela carga sem
necessidade, guardar o sentimento de culpa
dentro de nós, sofremos e colhemos o que
plantamos (Gl 6.7). Deus não rejeita um coração
arrependido, devemos todos os dias nos
arrepender das nossas falhas, caso contrário, não
há prosperidade em quem esconde seus
pecados. Feliz é aquele que confessa e deixa o
pecado, feliz é aquele que os pecados são
perdoados (Pv 28.13, Sl 32.1a).

“Precisamos de honestidade
até nas pequenas coisas
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2. O DESEJO E
RECONHECIMENTO DO
SALMISTA.
A DECLARAÇÃO DE DAVI NO SALMO 25
VERSÍCULO 4A DIZ: "FAZ-ME SABER OS TEUS
CAMINHOS", AQUI PODEMOS VER QUE DAVI
MOSTRA
A
SUA
INCAPACIDADE
E
FRAGILIDADE, POIS SABE QUE MESMO QUE
ELE TENTE ACERTAR OS VERDADEIROS
CAMINHOS ELE SABIA QUE O CORAÇÃO É
ENGANOSO (JR 17.9-10) E QUE ELE PODIA
FAZER QUALQUER PLANO, MAS QUEM DÁ A
ÚLTIMA PALAVRA É O SENHOR (PV 19.21, PV
16.9).

2.1

2.2

2.3

A vontade de ser
guiado pelo Senhor.

O desejo de ter
intimidade com Deus

O reconhecimento
que Deus é o seu
Salvador
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2.1. A VONTADE DE SER GUIADO PELO SENHOR.
“O coração do homem considera o seu caminho,
mas o SENHOR lhe dirige os passos” (Pv 16.9).
Aquele que deixa ser guiado por Deus
certamente alcançará vitória. A Bíblia é a palavra
de Deus, ela foi inspirada por Deus para nos
instruir na verdade (2Tm 3.16), ou seja, o único
meio de sermos guiados por Deus é através da
Bíblia, da leitura diária, da meditação. Podemos
ler qualquer livro de autoajuda, mas o único livro
que causa mudanças tanto internas e externas é
a Bíblia.

25.4 Davi expressou seu desejo de que Deus o guiasse. Como
recebemos nós direção de Deus? O primeiro passo é querer ser guiado
e nos dar conta de que Deus guia principalmente por sua Palavra, a
Bíblia. O Salmo 119 nos fala do conhecimento infinito que se acha na
Palavra de Deus. Ao ler e aprender constantemente dela, obtemos
sabedoria para perceber a direção de Deus quanto a nossa vida.

Podemos nos ver tentados a demandar respostas de Deus, entretanto
Davi pediu direção. Quando temos desejo de procurar Deus, aprender
de sua Palavra e obedecer seus mandatos, receberemos seu guia
precioso.
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2.2. O DESEJO DE TER INTIMIDADE COM DEUS.
O cristão deve desejar todo dia a presença de
Deus, não podemos limitar a nossa intimidade
apenas nos cultos semanais, a busca deve ser
constante (Dt 4.29). Podemos citar diversas
passagens ou citar vários personagens bíblicos
que mantiveram uma intimidade com Deus e eles
alcançaram vitória. Algumas são marcantes, por
exemplo, o rei Josafá (2Cr 20.1-27), o rei Ezequias
(2Rs 20.1- 11), Jabez (1Cr 4.10), etc. O crente não
pode deixar de orar, o crente não pode orar
somente quando precisa, o Apóstolo Paulo nos
alerta sobre uma guerra espiritual (Ef 6.12) e diz
para nós estarmos sempre em oração (1Ts 5.17),
na parábola do juiz iníquo Jesus vai nos instruir
para orar sempre e nunca desfalecer (Lc 18.1-5). A

oração e a leitura bíblica

caminhos para ter intimidade com Deus.

são os
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2.3. O RECONHECIMENTO
QUE DEUS É O SEU
SALVADOR.
Deus é o nosso refúgio e fortaleza (Sl
46.1a), Ele nos salva do perigo (Sl
23.4a), nos guarda do homem
sanguinário (Sl 140.1). Não há outro
Deus que nos livre, somente o SENHOR
é o Deus Todo-poderoso, ainda que
morramos, seremos ressuscitados (1Ts
4.15-17).

página 15

3. CONHECENDO OS
CAMINHOS DO SENHOR.

ATRAVÉS DA SUA MARAVILHOSA PALAVRA É
QUE CONHECEMOS OS CAMINHOS DE DEUS,
JESUS É O CAMINHO QUE NOS LEVA PARA A
VIDA ETERNA (JO 14.6). SOMENTE O SENHOR
TEM CAMINHOS DE BÊNÇÃOS (SL 25.9,10),
ÀQUELES QUE SÃO FIÉIS E OBEDIENTES, O
SENHOR ENSINARÁ OS SEU CAMINHO (SL
18.30).

3.1

3.2

3.3

O caminho da
obediência.

O caminho da graça.

O caminho da
perfeição.
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3.1. O CAMINHO DA OBEDIÊNCIA.
A obediência é o
caminho para a vitória
(Dt 28.1). Em
Deuteronômio 28 o
Senhor alerta o seu povo
para ouvir a voz dEle com
atenção, e guardar o seus
mandamentos com
cuidado, a promessa é de
bênçãos grandiosas para
aqueles que obedecem
com diligência.

obstinação é como
idolatria (1Sm 15.22,23).
Rebelião quer dizer
oposição à autoridade
ou poder dominante, e
obstinação é apego
forte e excessivo às
próprias ideias;
teimosia, birra.

O Senhor requer
obediência dos seus
servos, para assim
cumprir as promessas
que Ele fez. Além do
mais, rebelião é como o
pecado de feitiçaria e
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3.2. O CAMINHO DA GRAÇA.
Se alguém te agredir seja física ou verbalmente,
o que você faria? Veja um exemplo na Bíblia, no
livro de 2 Reis 6.8-23, nesse relato o exército
inimigo procurou guerra contra Israel, porém
sempre o Senhor mostrava para Eliseu e ele falava
com o rei de Israel, depois os inimigos armam
uma emboscada contra Eliseu, e, Eliseu através
da oração pede ao Senhor pra cegar o exército
inimigo, e assim aconteceu, Eliseu guiou os
inimigos até Samaria, chegando lá o rei quis
matá-los, porém Eliseu disse para o rei fazer
diferente, e assim o rei serviu o exército inimigo
com um grande banquete. Depois, e se lermos o
relato com mais atenção no versículo 23 veremos
que os inimigos não quiseram mais guerra contra

Israel até ocasião oportuna. Essa é a diferença que
temos que fazer, o mundo quer guerra, mas nós
temos que buscar a paz, quando alguém vier com
uma pedra, devolva flores. Pague o mal com o
bem (Rm 12.21).

*Definição de Graça: Favor que não se merece
página 18

3.3. O CAMINHO DA PERFEIÇÃO.
A quem diga que quem é perfeito é somente o
Senhor, porém, a Bíblia nos alerta para sermos
perfeitos (Mt 5.48, 2Tm 3.16,17). É através da
palavra de Deus que podemos chegar a ser
perfeitos, pois a palavra nos ensina como agir em
meio a uma sociedade corrupta e idólatra, a
palavra nos exorta, é na Bíblia que conhecemos
que nossos caminhos estão errados. O crente
deve ser exemplo lá fora, as nossas atitudes
devem ser diferentes do mundo, pois nós somos
discípulos de Cristo, e a Bíblia nos ensina a
sermos imitadores de Cristo (1Co 11.1, 1Pe

1.15,16).

Perfeito, do Grego τελειος teleios
1) levado a seu fim, finalizado
2) que não carece de nada necessário para estar completo
3) perfeito
4) aquilo que é perfeito
4a) integridade e virtude humana consumados
4b) de homens
4b1) adulto, maturo, maior idade
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CONCLUSÃO
A NOSSA BUSCA DEVE SER CONSTANTE,
MESMO QUE O MUNDO FAÇA DE TUDO
PARA NOS IMPEDIR DE TER UMA
INTIMIDADE INTENSA COM NOSSO DEUS, É
NA ORAÇÃO QUE CONSEGUIREMOS TAL
INTIMIDADE, QUANDO SOMOS GUIADOS
POR ELE A SUA MÃO NÃO NOS DEIXA
TROPEÇAR EM PEDRA, AINDA QUE TROPECE
ELE NOS LEVANTA COM PODER, NADA PODE
NOS SEPARAR DO AMOR DE DEUS (RM
8.38,39).
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