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“Guia-me com a tua verdade e ensina-me, 

    pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo.” (Salmos 25:5) 
 

 
Reflexão 
 
Há momentos em que nos consumimos totalmente com as nossas atividades diárias. Temos 
uma rotina determinada e, se houver qualquer mudança, sentimos como se o nosso mundo 
fosse desabar. Tornamo-nos tão focados nessas atividades que nos esquecemos de Deus. Em 
todas as decisões que tomarmos devemos considerar o que Deus está nos falando ou 
ensinando.   
 
Deus está sempre presente – quer seja em tempos de dificuldade ou alegria. Quando 
carregarmos cargas pesadas, Deus nos dará direção e força se pedirmos a Sua ajuda. Quando 
estivermos alegres, Deus Se regozijará conosco e direcionará nossos próximos passos.  
Devemos seguir o exemplo dado no Salmo 25:5 e diariamente pedir que Deus nos guie em Sua 
verdade e aguardar a Sua resposta, não importa quanto tempo leve para a resposta chegar. Isso 
talvez requeira paciência da nossa parte, mas há um ditado espanhol que diz ‘Dios tarda pero 
no olvida’, o que significa ‘Deus tarda, mas não esquece’. Deus o guiará, se você o deixar 
trabalhar no Seu passo.  
 
 “Confie no SENHOR de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento; 
reconhece o SENHOR em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas” 
(Provérbios 3:5,6). 
 
Orações inspiradas por Salmos 25 
Leia as orações abaixo de forma pessoal.  
 
Senhor, confio em Ti. Não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem 
sobre mim! Eu sei que aqueles que confiam em Ti serão levantados, enquanto aqueles que vão 
contra Ti serão humilhados. Deus dá-me forças para lutar contra os meus inimigos espirituais. 
 
Senhor, confio em Ti. “Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas; guia-
me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está 
em ti o tempo todo” (v. 4, 5). Senhor tu és o meu Deus!  Ajuda-me a esperar em Ti por quanto 
tempo for necessário. 
 



Senhor, confio em Ti. Lembra-te, Senhor, da tua compaixão e do teu amor para comigo. Perdoa 
os meus pecados do passado e demonstra Teu amor, pois Tu és bondoso e fiel aos que Te 
seguem. Ensina-me a ser humilde e guia-me no que é correto.  
 
Senhor, confio em Ti.  Ajuda-me nas minhas dificuldades. Tu sabes quais são e como me 
atormentam.   Dá-me forças para suportá-las e ao mesmo tempo aprender mais de Ti. Torna-
me uma pessoa mais forte por causa disso.   
 
Senhor, confio em Ti. “Quem é o homem que teme o SENHOR? Ele o instruirá no caminho que 
deve seguir. Viverá em prosperidade, e os seus descendentes herdarão a terra.” (v 12, 13). 
Senhor,  quero adorar-Te com temor todos os dias! Guia-me com Tua mão para que eu possa 
prosperar nos Teus caminhos. 
 
Senhor, confio em Ti. “O Senhor confia os seus segredos aos que o temem, e os leva a conhecer 
a sua aliança. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só ele tira os meus pés 
da armadilha.” (v 14, 15). Temo a Ti, ó Deus, portanto, anseio para que a nossa amizade 
floresça. Ensina-me as Tuas promessas, Senhor! Ajuda-me a manter os meus olhos em Ti, para 
que eu não venha a tropeçar. 
 
Senhor, confio em Ti. “Vê como aumentaram os meus inimigos e com que fúria me odeiam! 
Guarda a minha vida e livra-me! Não me deixes decepcionado, pois eu me refugio em ti.” (v 19, 
20). Tu sabes quantos inimigos tenho! Guarda a minha vida e livra-me das dificuldades. Senhor, 
confio em Ti. 


