
( Salmo 31,8 )



Assim orou o 
salmista!...

Ele olhou pra cima             
e pediu a Deus

pra encontrar 

o melhor caminho. 
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Ele sabia que   
o melhor caminho,   

só se pode encontrar   

seguindo 

a bússola de Deus.
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seguindo 

a bússola de Deus.



Mas o salmista não sabia                                        
que o caminho que pedia a Deus tem um nome.  
Nós hoje sabemos! 

Esse caminho tem o mais belo nome     
que nossos lábios possam pronunciar:

Ele mesmo disse: “Eu sou o Caminho...”?  
Você se lembra?...

Ele mesmo disse: “Eu sou o Caminho...”?  
Você se lembra?...



Quantas vezes entramos no emaranhado da vida, 
nossos caminhos se estreitam... 
E parece que perdemos a rota!

Até sentamos na beira da estrada
esperando dias melhores, sem conseguir levantar ... 

Quantas vezes entramos no emaranhado da vida, 
nossos caminhos se estreitam... 
E parece que perdemos a rota!

Até sentamos na beira da estrada
esperando dias melhores, sem conseguir levantar ... 



“O teu caminho é o meu Filho Amado: Ouve-O 
e segue-O, Ele tem a bússola que te guiará”. 
“O teu caminho é o meu Filho Amado: Ouve-O 
e segue-O, Ele tem a bússola que te guiará”. 

Essa é a hora de pedir ao Pai:                              
“Mostrai-me o caminho que devo seguir”.              
Com certeza Ele vai apontar pra Jesus: 
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“Mostrai-me o caminho que devo seguir”.              
Com certeza Ele vai apontar pra Jesus: 



Essa bússola chama-se Palavra de Deus.             
É ela que te levará aos lugares seguros.
Guia-te por ela, filho amado, filha amada, 
e nenhum mal te atingirá.
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Segue sempre o caminho que te indicar
a fim de que sejas feliz (Jeremias 7,23). 

Assim, tua alma florirá
E a Minha se alegrará”. 
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Assim, tua alma florirá
E a Minha se alegrará”. 



Amado Pai, quero hoje, assim como o salmista,                  Amado Pai, quero hoje, assim como o salmista,                  
olhar para Ti e firmemente me decidir pelo Teu caminho.  olhar para Ti e firmemente me decidir pelo Teu caminho.  
PePeççoo--te a grate a graçça de jamais me afastar dele, deixandoa de jamais me afastar dele, deixando--me me 
guiar por Jesus e sob o Teu amoroso olhar que ilumina os guiar por Jesus e sob o Teu amoroso olhar que ilumina os 
meus passos. meus passos. 

Bendito sejas, Meu Senhor!... Bendito sejas, Meu Senhor!... 
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