
O CAMINHO 

 

 Há pessoas que não sabem para onde querem ir; então, para essas pessoas 

“qualquer caminho serve” (Alice no País das Maravilhas). Outras pessoas, até que sabem 

para onde querem ir, e elas seguem um caminho que pensam ser direito, mas como dizem 

as Escrituras: “Há um caminho que lhes parece direito, mas o fim dele são os caminhos da 

morte” (Provérbios 14.12). Ainda há outras que dizem que todos os caminhos levam a 

Deus; mas Jesus disse que só há um caminho que leva a Deus. 

 A vida é cheia de escolhas. Constantemente estamos sendo desafiados a escolher 

entre o certo e o errado, entre o bom e o melhor, e nem sempre sabemos o que fazer. 

Frequentemente nos vemos diante, não só de dois, mas de vários caminhos, e muitas 

vezes não sabemos o que fazer. Infelizmente, muitas vezes nos enganamos e escolhemos 

um caminho errado, pensando que é o certo (Provérbios 14.12). E por que frequentemente 

nos enganamos? O próprio Jesus nos responde: “Errais, não conhecendo as Escrituras, 

nem o poder de Deus” (Mateus 22.29). Nessas horas, você não gostaria de ouvir uma voz 

(de Deus) atrás de você, dizendo: “Este é o caminho; andai nele”? (Isaías 30.21). Ora, 

quem não gostaria? Pois essa foi a promessa de Deus para o seu povo. 

 Ora, essa promessa não era para os ouvintes dos dias do profeta Isaías (Hebreus 

11.39,40), mas para nós outros hoje. Isso não é maravilhoso? Nos dias de Isaías, essa 

promessa não era muito clara, ela era apenas uma sombra, como nos diz o escritor da 

carta aos Hebreus: “PORQUE tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem 

exata das coisas...” (Hebreus 10.1). Mas hoje, para nós outros, tudo está muito claro; esse 

caminho é uma pessoa. Esse caminho é Jesus (João 14.6). 

 No Velho Testamento, apenas algumas pessoas tinham o privilégio de desfrutar de 

certa intimidade com Deus: Enoque andava com Deus (Gênesis 5.25); Moisés falava face 

a face com Deus (Êxodo 33.11) e Davi disse que não temia mal algum porque o Senhor 

estava com ele (Salmo 23.4). Entretanto, depois de Cristo, “o véu do templo se rasgou” 

(Mateus 27.50,51) e o Espírito Santo foi derramado sobre todos, servos e servas (Atos 

2.17,18); “e o seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco” (Mateus 1.23). Além 

disso, o próprio Jesus disse “eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos 

séculos” (Mateus 28.20). 

 Portanto, todo aquele que já recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, sabe qual é 

o caminho certo a seguir: “Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também 

andai nele,” (Colossenses 2.6). Andar no Caminho, é o mesmo que andar em Cristo ou 

andar no Espírito (Gálatas 5.16), ou ser guiado pelo Espírito (Romanos 8.14). Esse é o 

caminho que Deus preparou para os seus filhos: “Porque somos feitura sua, criados em 

Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas” 

(Efésios 2.10). Mas quantos de nós estamos usufruindo dessa bênção? Quantos de nós 

estamos ouvindo “essa voz atrás de nós, dizendo: este é o caminho; andai nele”? 

 Como podemos usufruir dessa bênção? Veja para quem é essa promessa: “Qual é o 

homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma 

pousará no bem, e a sua semente herdará a terra. O segredo do Senhor é com aqueles 

que o temem; e ele lhes mostrará a sua aliança. Os meus olhos estão continuamente no 



Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede” (Salmo 25.12-15). Veja também: “...se abrires 

a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita; então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua 

escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma 

em lugares áridos e fortificará os teus ossos; e serás como um jardim regado e como um 

manancial cujas águas nunca faltam” (Isaías 58.10.11). “Este é o caminho; andai nele”. 
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