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INTRODUÇÃO:
Quando desviamos o nosso olhar, o arado segue um curso diferente, destruindo as sementes já
semeadas no campo. Quando desviamos o nosso olhar, o arado pede mais força do que o necessário.
Quando desviamos o olhar, corremos o risco de destruir a nós mesmos por um acidente inevitável!
Cada um de nós, de uma forma ou de outra já tivemos os nossos motivos de louvarmos ao Senhor!
“Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os das cervas, e põe-me
nas minhas alturas. Ensina as minhas mãos para a guerra, de sorte que os meus braços quebraram um arco de
cobre. Me deste o escudo da tua salvação; a tua mão direita me susteve, e a tua mansidão me engrandeceu.
Alargaste os meus passos debaixo de mim, de maneira que os meus artelhos não vacilaram.” (Sl 18.32-35). Por
isso é que não desistiremos do nosso caminho, nem muito menos olharemos para trás:

ESBOÇO:
1. (32) Porque Ele aperfeiçoa o meu caminho: (Hb 10.14) - “Na qual vontade temos sido santificados
(aperfeiçoados) pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez.”
2. (33) Ele me põe nas minhas alturas: (Ef 3.1) – “Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo”
3. (34) Adestra a minha mão para o combate: (2 Tm 4.7) – “Combati o bom combate, abaei a
carreira, guardei a fé.”
4. (35) Também me deste o escudo da tua salvação: (Jo 6.68) – “Para quem iremos nós? Tu tens as
palavras da vida eterna”
CONCLUSÃO:
O Salmista declara que seria inquestionável sua posição em decorrência da fidelidade de Deus a sua vida,
a sua casa, e ao seu reinado ( Sl 18.31-37). Moisés cantou um cântico de vitória pelo Mar Vermelho (Ex
15.1); Débora cantou um cântico de vitória no Monte Tabor por Sísera (Jz 5.1); Davi cantou um
cântico de vitória por Saul (2 Sm 22.1-3)!

