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Veredas Retas 
 

Provérbios 3:5, 6 e 7 
 

Introdução: existe alguma coisa em sua vida que precisa ser endireitada? Algum aspecto da 
sua vida que não vai muito bem e que você sabe que precisa ser corrigido? Pois bem, a Bíblia 
diz que Deus endireita as nossas veredas. As veredas da vida são os assuntos que nos 
envolvem. A vida é bastante complexa, somos envolvidos por muitas situações (família, 
casamento, relacionamentos afetivos, saúde, finanças, vida espiritual, etc). Quando alguma 
vereda está torta, a nossa vida entra em desequilíbrio. Por exemplo, muitos não têm problema 
com dinheiro, mas, por outro lado, o casamento vai muito mal. Outros já têm nas questões 
espirituais a vereda que necessita ser endireitada. Quantos pais, hoje, dariam todo o dinheiro 
que têm para ter os seus filhos, que se perderam nessa vida, novamente junto a eles. Tudo isso 
são alguns exemplos de como as veredas tortas afetam a nossa vida. 

 
A grande notícia é que não existe nada, por mais torto que esteja, que Deus não possa 
endireitar. Não existe nada complicado que Deus não resolva. No estudo dessa semana, nós 
veremos porque Deus endireita as nossas veredas. O que fazemos de tão importante que move 
a mão de Deus em nossa direção, a fim de endireitar os nossos caminhos? Basicamente, são 
três decisões que devemos tomar.  

 
1. Quando decidimos confiar nele – o versículo 5 diz: “Confia no Senhor de todo o teu coração”. A 

primeira decisão que devemos tomar é confiar totalmente em Deus. Não é muito difícil dizer 
que confiamos em Deus, porém essa confiança tem que ir além das palavras. Muitas vezes, 
achamos que os problemas serão resolvidos porque nos sentimos dotados de uma capacidade 
especial. Na verdade, estamos confiando no nosso braço, naquilo que somos capazes de fazer 
segundo as habilidades que temos. Não podemos dizer que confiar no Senhor equivale a cruzar 
os braços, não fazer nada esperando que alguma coisa caia do céu. Por outro lado, não 
podemos “atropelar” o Espírito de Deus, correndo na frente, querendo resolver as coisas do 
modo como achamos melhor.  

 
Confiar em Deus é saber que Ele irá à nossa frente, Ele abrirá as portas, Ele endireitará as 
veredas. Muitos dizem que confiam em Deus, mas buscam o socorro nas pessoas. Eles tentam 
influenciar os outros reclamando da vida, querendo que as pessoas sintam pena deles e, assim, 
se disponham a resolver os seus problemas. Os que confiam em Deus não vivem se 
lamentando pelos cantos, tentando chamar a atenção, pois sabem que Deus virá socorrê-los e 
o que está torto se endireitará. Portanto, espere em Deus, e repita a declaração de Davi, no 
Salmo 37:5: “Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará”. 

 
2. Quando decidimos reconhecê-lo em todos os caminhos –  a segunda decisão que temos de 

tomar está no verso 6: “Reconhece-o em todos os teus caminhos”. O que significa reconhecê-lo 
em todos os caminhos? Significa reconhecê-lo em todas as circunstâncias e aspectos da nossa 
vida. Às vezes, queremos que Deus participe de apenas algumas áreas da nossa vida, mas não 
deixamos que Ele participe de toda a nossa vida. Pedimos para Ele abençoar isso e aquilo, mas 
reservamos alguns “territórios” só para nós, são áreas de exclusividade onde não 
reconhecemos a Deus e não queremos a participação dele.  
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Reconhecê-lo como mais um Deus é fácil, reconhecê-lo como Deus verdadeiro também é fácil. 
Tiago 2:19 diz que até os demônios creem e tremem. Porém, o desafio é muito maior. 
Precisamos reconhecê-lo como único, soberano e verdadeiro Deus, e deixar que Ele venha 
dominar todos os nossos caminhos. Todos os aspectos da nossa vida, todas as áreas que nos 
envolvem,  tudo o que diz respeito a nós deve ser entregue em suas mãos. Quando vivemos 
assim, podemos dizer que reconhecemos a Deus em todos os nossos caminhos e certamente 
todos eles serão endireitados.  

 
3. Quando decidimos temer ao Senhor – no verso 7, encontramos a terceira decisão: “... teme ao 

Senhor e aparta-te do mal”. Mais do que ter medo, temer a Deus é leva-lo à sério. Por isso a 
Bíblia diz “ teme ao Senhor e aparta-te do mal”, o que prova que realmente eu temo a Deus, é 
a minha disposição em me apartar do mal. Quando eu digo que temo a Deus, mas continuo 
andando no mal caminho, na verdade os meus atos estão desmentindo as minhas palavras.  

 
O outro lado desta questão, tem a ver com a sabedoria. Por isso, o versículo 7 inicia dizendo: 
“Não sejas sábio aos teus próprios olhos”. Quem teme a Deus, é porque está buscando a 
verdadeira sabedoria e abrindo mão da sabedoria humana. Quem decide sozinho, é porque 
quer ser sábio aos seus próprios olhos, está lhe faltando o temor do Senhor, e ele acabará 
entrando pelo mal caminho. 

 
Veja o que diz Provérbios 19:23: “O temor do Senhor conduz à vida; aquele que o tem ficará 
satisfeito, e mal nenhum o visitará”. Essa é uma promessa tremenda; quando decidimos temer 
a Deus (leva-lo a sério), Ele nos conduzirá à vida, suas bênçãos irão nos satisfazer, e estaremos 
protegidos de todo mal. 

 

Conclusão: tudo o que está torto, tudo o que está defeituoso, tudo o que fugiu ao seu 
controle, hoje mesmo poderá ser tocado pelo Senhor. Ele endireitará o que está torto, 
consertará o que está com defeito e trará o seu domínio ao que saiu das suas mãos. Basta 
somente que você faça uma aliança com o Senhor e decida confiar nele, reconhecê-lo em 
todos os seus caminhos e levá-lo a sério. 
 


