
:: PALAVRA:: 
 Lâmpada para os meus pés é tua palavra,  
e luz para o meu caminho. SALMO 119:105 

 

Igreja 
_______________________________________________________________________________________ 

 

O QUE DIRIGE SUA VIDA? 

Eclesiastes 4:4 (Bíblia na linguagem de Hoje): “Também descobri por que as pessoas se esforçam tanto para ter 

sucesso no seu trabalho: é porque elas querem ser mais do que os outros. Mas tudo é ilusão. É tudo como correr 

atrás do vento.” Salmos 20:7 Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do 

Senhor nosso Deus. Todos nós somos dirigidos por algo, confia em algo... Então pergunto a você: Qual a força que 

dirige sua vida? Talvez você está sendo dirigido por um problema, por pressão ou por um prazo. De repente você 

pode estar sendo dirigido por uma lembrança dolorosa, um temor ou um ódio, amargura e outras circunstâncias 

mais.  

 

Muitos são dirigidos pela culpa: Coisas que aconteceram e marcaram profundamente sua vida pode estar dirigindo 

você hoje, talvez você viva debaixo de remorso, ocultando sua vergonha. Pessoas dirigidas pela culta vivem sendo 

manipuladas por suas lembranças dolorosas, elas permitem que o passado controle seu presente e amarre seu futuro, 

e daí vivem perambulando pelo mundo, dizendo que vai empurrando a vida com a barriga, para ver onde vai dar... 

Nosso passado foi importante, mas não podemos ser escravos dele, veja o exemplo de MoIsés que chegou a matar 

um homem, mas Deus o perdoou, veja o exemplo de Gideão, covarde, medroso, mas se transformou num grande 

general. A bíblia diz que é feliz o homem que tem os seus pecados perdoados: Salmo 32:1. As Misericórdias do 

Senhor pode tirar de seu coração esta culpa do erro do passado! 

 

Muitos são dirigidos pelo rancor e raiva: Pessoas que se apegam a mágoas sem jamais supera-las, ao invés de 

buscar perdão ficam revivendo de contínuo o acontecido em suas mentes. Alguns desses rancorosos se fecham em 

suas mágoas e ficam deprimidos, amargurados, outros explodem sua mágoa sendo zangados, agressivos, mal 

educados. Saiba que o rancor e a raiva acabam machucando mais quem os está sentindo do que os verdadeiros 

culpados. Quem nos ofende, provavelmente esquece o acontecido e de repente nem sabe dele. Rancor e raiva é como 

se segurássemos uma brasa acesa nas mãos, quem é machucado somos nós mesmos, então largue essa brasa em 

Nome de Jesus. O que passou, passou, nada vai mudar o passado. Para seu próprio bem, aprenda com o passado e se 

afaste dele, a Bíblia diz que é loucura ficar amargurado, é falta de juízo e leva à morte. Porque a ira destrói o louco; 

e o zelo mata o tolo. Jó 5:2 

 

Muitos são dirigidos pelo medo: Pessoas que tem um temor paralisante, que tem medo de tudo e de todos, isso 

pode ser resultado de uma criação severa dos pais, ou de traumas decorrentes do passado.  Pessoas assim perdem 

grandes oportunidades na vida devido ao medo de encarar desafios. Medo é uma cadeia que quer prender você para 

que Deus não realize os propósitos dele em sua vida. Você precisa agir contra isso com as armas do amor e da fé em 

Deus, A Bíblia diz que no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo medo, (1 João 4:18), 

medo supõe castigo, amor é liberdade. 

 

Muitos são dirigidos pelo materialismo: Alguns pensam que o “ter mais”, vai lhe fazer mais feliz, mais aceito, 

mais protegido. As nossas posses somente trazem felicidade temporária, pois logo, logo queremos coisas novas para 

trazer mais sentimentos agradáveis. Alguns pensam que o seu patrimônio é que vai lhe dar autoestima, status, mas 

isso é uma mentira, seu verdadeiro valor não está no que você possui, mas no que você é, porque riquezas e bens 

podem ser perdidos de uma hora para outra, mas o caráter, a integridade, a educação, a santidade, ninguém pode tirar 

de você... Não seja dirigido pelo Materialismo! A Bíblia diz Nenhum servo pode servir dois senhores; porque, ou 

há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a 

Mamom. Lucas 16:13 

 

Muitos são dirigidos pela necessidade de aprovação: Há pessoas que permitem que a expectativa de pais, 

professores, amigos dirijam suas vidas. Muitas pessoas são dirigidas pela pressão social de serem o que não são, de 

terem o que não tem, estão sempre preocupadas em que os outros vão pensar ao seu respeito. Infelizmente quem 

vive seguindo a multidão chega uma hora que fica perdido nela. Nós não sabemos todas as chaves para o sucesso, 

mas a chave para o fracasso é querer agradar a todos. Querer agradar a todos é com certeza uma forma de não 

respeitar o propósito de Deus em sua vida, Jesus disse que não poderíamos servir a dois senhores Lc 16:13. Deus 

quer nos mostrar como ter uma vida guiada pelos seus propósitos a nós.  Nada é mais importante do que conhecer os 

propósitos de Deus em nossas vidas, e nada pode compensar os prejuízos de não conhece-los, nem o sucesso, nem as 

riquezas, nem a fama, nem os prazeres. 

 

Sem um propósito a vida é um movimento sem sentido, uma atividade sem direção e acontecimentos sem motivos. 

Sem um propósito, a vida é simplista, mesquinha e inútil. Se desarme e deixe JESUS Guiar a sua VIDA! 


