
Como a Luz da Aurora 
 

Provérbios 4:18  

 
Introdução: esse estudo tem como base uma figura de linguagem bastante interessante 
usada pelo sábio Salomão no Livro de Provérbios. Ele descreve a nossa vida como uma vereda 
e a compara com a luz da aurora. Desse versículo, extraímos quatro ensinamentos que nos 
encorajam a continuar caminhando com Cristo. 

 
1. Vereda – em primeiro lugar, o texto diz que o justo tem uma vereda para trilhar. Como filhos 

de Deus, precisamos de um rumo, de um caminho, de uma direção. Ninguém pode viver sem 
saber para onde está indo. Isto nos leva a entender que a vida do cristão não pode ser vivida 
ao acaso, mas deve obedecer um planejamento. Vereda é estrutura que aponta direção e 
define limites que não nos permite desviar do objetivo final. Portanto, quando iniciamos a 
nossa caminhada com Cristo, devemos partir do princípio de que um alvo será perseguido. 

 
Em Filipenses 3:12-14, Paulo fala sobre a sua experiência dizendo que ainda não havia 
alcançado a perfeição, que era a sua meta, mas ele diz que sabia aonde queria chegar, ele 
sabia aonde a sua vereda ia dar. Veja a sua declaração nos versos 13 e 14: “... mas uma coisa 
faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim 
estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus”. Não 
se esqueça disso, a vida com Deus é um caminho, uma vereda que é posta diante de nós! 

 
2. A vereda é progressiva – em segundo lugar, Provérbios diz que a vereda do justo é como 

a luz da aurora. O que essa declaração significa? Bem, aqui cabe uma pergunta. Você já viu o 
dia amanhecer? Com certeza já deve ter visto. É um verdadeiro espetáculo da natureza. Está 
tudo escuro e, de repente, a luz da aurora vem chegando vagarosamente e depois de um 
tempo já está claro, a escuridão da noite se foi e o dia chegou.  

 
É exatamente isso que o proverbista quer ensinar a cerca do nosso caminho com Deus. Assim 
como a luz da aurora, a nossa vida espiritual não vem toda de uma vez. Para que possamos 
alcançá-la na sua plenitude é necessário paciência. Algumas áreas da nossa vida podem não 
estar ainda bem iluminadas, mas não tenha dúvida que a sua vereda é como a luz da aurora e, 
certamente, a luz do Senhor vai iluminar toda a sua vida. 

 
É necessário compreendermos que a vida espiritual é progressiva. Por isso, na parte final desse 
versículo, Salomão diz que “ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito”. Essa é uma 
declaração encorajadora, pois, mesmo que hoje eu não veja perfeição em todos os meus 
caminhos, sei que se continuar a percorrer esse caminho a luz perfeita de Deus brilhará mais e 
mais em minha vida até ser dia perfeito. 

 
3. É preciso uma decisão para poder percorrer a vereda – em terceiro lugar, 

entendemos que, para percorrer a carreira que nos é proposta por Deus, é preciso disposição. 
Deus já se decidiu por nós, mas Ele precisa agora da nossa decisão. Sabe por quê? Porque essa 
vereda exige esforço de nossa parte para ser trilhada.  Por isso tudo começa na nossa decisão, 
no propósito firme de irmos adiante e não desistirmos.  

 



Esse fator indispensável na caminhada chama-se perseverança. Voltando à experiência de 
Paulo em Filipenses 3:13, vemos que essa foi a decisão tomada por ele. Paulo diz que “se 
esquecia das coisas que para trás ficavam e avançava para as que estavam diante dele”. Em 
outras palavras, o apóstolo está dizendo que nada tinha o poder de detê-lo, ele não ficava 
preso aos problemas, às amarguras e tristezas. Ele deixava para trás essas coisas e avançava, 
isto é, perseverava na vereda que estava diante dele. 

 
4. Sabemos qual é o final da história, mas não sabemos como será a jornada 

– em quarto lugar, devemos saber que esse é um caminho de total dependência de Deus. 
Sabemos que no final de tudo estaremos para sempre com o Senhor e seremos perfeitos como 
Ele é. Todavia, não sabemos como será a nossa jornada, o que teremos de enfrentar, as 
experiências que teremos de vivenciar. Quando iniciamos a caminhada só conhecemos o 
destino, mas não sabemos o que nos espera no caminho.  

 
Romanos 1:17 diz que “o justo viverá por fé”. Seguir a Jesus é envolver-se com Ele numa 
relação de confiança; é necessário crer que Ele cuidará de nós enquanto percorrermos a 
vereda da justiça. Por isso, mesmo que tivermos de enfrentar tribulações, sabemos que Deus 
estará presente para nos fortalecer e nos dar a vitória. Ainda que não conheçamos o trajeto, o 
nosso coração torna-se confiante porque conhecemos o final da história! 

 

 

 


