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COMUNIDADE BOM PASTOR 
Associação Privada de Fiéis da Igreja Católica Apostólica Romana 

 

 

RETIRO: “A Promessa de Deus é para mim!” 

“Eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei” 

  (Hb.13,5 ) 

 

I. Deus nos preparou um caminho de bênçãos  

Precisamos descobrir que sobre o chão deste mundo cada vez mais perigoso, lamacento e 

isolado de Deus, existe o chão da promessa, o caminho da bênção prometido por Deus.  

O nosso chão se chama Promessas de Deus. Esse caminho foi revelado a Moisés que 

conduzia o Povo de Deus pelos perigos do deserto. Moisés nos faz entender que a nossa 

caminhada é uma escuta de Deus dia a dia, minuto a minuto:  

“hoje se ouvirdes a minha voz..." (Sl 94,7)   

“se me ouvirdes sereis felizes, sob a condição de praticardes..." (Dt 28, 1-2) 

Significa que na Bíblia está a fonte e o manancial das promessas que o Senhor nos faz. 

Tomando posse delas, alcançaremos a felicidade aqui e agora... Felicidade que é a certeza 

de que o Senhor realmente está conosco aonde quer que estejamos:  

"Jamais te abandonarei..." (Dt 31, 6) 

Jamais vamos conseguir um coração pleno de confiança filial se não conhecemos o que Ele, 

como Pai zeloso, nos promete. Promessas que só serão possíveis recebermos se 

permanecermos sob a sombra de Sua mão (a sombra da Sua mão é a Sua fidelidade). 

 

II. Deus não nos abandona e nem desiste de nós  

Somos fruto da primeira promessa de Deus quando, na queda do homem, o Senhor 

promete uma descendência que venceria o poder do maligno: A mulher – Maria e sua 

descendência – Jesus.  Em toda a trajetória do Povo de Deus, encontramos o Senhor, em 

Sua bondade infinita, ultrapassando as más escolhas que fazemos a cada passo. De um lado 

estamos nós, sempre nos afastando do caminho de Deus; e do outro lado está Deus na sua 

eterna fidelidade e bondade, sempre renovando Sua presença.  Sempre cumprindo a 

grandiosa promessa que fez a Josué e faz a nós hoje se escolhermos o caminho da bênção: 

“Estarei contigo aonde fores”.  

“Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa 

nova; logo vira à luz. Não o conheces? Outra vez abrirei caminho no deserto e rios no ermo” 

(Is 43, 18-19).  

“Fiz desaparecer tuas iniqüidades como uma nuvem, e teus pecados como uma neblina: 

volve a mim, porque te resgatei. (Is 44,22) 
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III. “Escolhe pois a vida” (Dt  30,11- 20) 

O Senhor aponta os dois caminhos e nos dá a responsabilidade de escolher: “Ponho diante 

de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas com a 

tua posteridade amando o Senhor teu Deus, obedecendo a Sua voz e permanecendo unido 

a Ele.  Porque é isto a tua vida...” (Dt 30, 19-20). Assim foi a vida de todos os profetas e 

santos. Todos eles escolheram a vida e conheceram o caminho da bênção. Todos falaram 

dele e pautaram sua vida “trilhando suas veredas”.  

Outros, no entanto, decidiram pelo caminho da morte, como, por exemplo, Caim, filho de 

Adão e Eva, que por inveja, matou seu irmão Abel (Gn 4).        

                       

IV. Deus nos deu a capacidade de escolher 

A vida é feita de decisões. Todos os dias, desde o momento em que nos acordamos, 

começamos a decidir. São decisões simples, que fazem parte do nosso dia a dia.  Decidir é 

determinar o que fazer, é escolher, é resolver. Deus nos deu a capacidade de escolher o 

que nós queremos para a nossa vida. Ele sabe o que é melhor, e até nos dá a dica do que 

devemos fazer, mas só nós podemos decidir que caminho tomaremos.  

A tentação de Satanás no paraíso é a mesma hoje. “Come daquele fruto e...” Ele seduz e 

depois gera insatisfação, coração inquieto e uma busca alucinada para “comer o fruto”.  

Satanás nos atormenta nos lugares mais vulneráveis do nosso ser.   

Que caminho você escolhe para 2012? O caminho da vida e da bênção? Esse caminho 

tem promessas fantásticas, não só para você, mas para toda a sua casa, a sua família, 

basta permanecer firme nele. Então, vamos descobrir como andar nesse caminho e viver as 

promessas de Deus para nós.  

“O homem prudente não perde ocasião alguma para instruir-se ...” (Eclo 32,22) 

“Ouvirás com teus ouvidos estas palavras retumbarem atrás de ti: é aqui o caminho, 

andai por ele, quando te desviares quer para a esquerda,  quer para a direita”  (Is 30,21) 

“O Senhor te guiará constantemente, alimentar-te-á no árido deserto” ( Is 58,11) 

 

V. “Eu sou o caminho”             

Na Palavra de Deus está traçada a rota do caminho da bênção.  Nela, o Senhor nos ensina 

como caminhar neste mundo - que não O tem como Deus. Podemos dizer que das páginas 

da Bíblia ressoa a voz de Deus assim: “andai por aqui, esse é o caminho”, pois o caminho 

da bênção está todo traçado nela. E Jesus chega ao mundo, diz como encontrar o caminho 

prometido pelo Pai: “Eu sou o caminho”.  Se andarmos Nele, isto é, se colocarmos em 

prática o que Ele nos diz, seremos felizes. Essa promessa de felicidade está escrita, Jesus a 

faz no Sermão da Montanha.   
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• “Todas as promessas de Deus são sim em Jesus. Por isso é por Ele que nós dizemos 

amém à glória de Deus” (II Cor 1, 20). Amém significa: isso é sólido, digno de confiança. 

Tal é a resposta do homem à fidelidade de Deus em Jesus Cristo (Bíblia de Jerusalém)                          

• “(Jesus é) a Testemunha fiel e verdadeira, o Princípio da criação de Deus” (Ap 3, 14)                                                                           

 

VI. Guiados pelas Promessas de Deus 

Conhecer, aprender e viver as promessas de Deus 

O Senhor nos mostra que para seguir neste caminho de bênçãos temos 3 passos: 

conhecer, aprender e viver as promessas de Deus. Esse caminho de bênção tem 

promessas fantásticas, não só para você, mas para toda a sua casa, a sua família, basta 

permanecer firme nele. Então, agora vamos descobrir como andar nesse caminho e viver as 

promessas de Deus para nós. 

“O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, 

e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito." (Jo 14, 26). 

“Aprendei de Mim ...” (Mt 11, 28) 

 

 

Retiro realizado nos dias 10 e 11 de março de 2012  


