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Ela faz a Diferença 
 

Salmo 105:4 

 
Introdução: a Bíblia diz que devemos buscar perpetuamente a presença do Senhor (Sl 
105:4). Em determinadas situações da vida, somente a presença de Deus nos sustentará, é ela 
que fará toda a diferença. Davi descobriu essa verdade, em muitas circunstâncias da sua vida, 
foi a presença de Deus que o levou a suportar as dificuldades.  
 
A convicção de que Deus está sempre presente é a chave para vencermos os embates da vida. 
Além de nos fortalecer, ela nos quebranta e nos faz sensíveis à sua voz. Portanto, temos que 
buscá-la, como ensina o salmista. Nesse estudo, veremos os desdobramentos da presença de 
Deus com base na experiência de Davi no Salmo 23. 

 
1. A presença não é garantia de que não haverá tribulações – em primeiro lugar, 

temos que considerar que a presença de Deus não nos isentará das tribulações. Muitas 
pessoas, quando se aproximam de Deus sucumbem diante do engano de que não enfrentarão 
mais dificuldades na vida. Algumas até mesmo se rebelam achando que foram abandonadas 
por Deus. Porque agora temos Jesus, não podemos nos iludir pensando que viveremos num 
“mar de rosas”. 
 
Perceba que no Salmo 23:4, Davi diz que ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, ele 
não temeria mal algum, porque o Senhor estaria com ele. Entenda que o vale representa 
dificuldades, tempos difíceis. Em João 16:33, o próprio Senhor Jesus nos alertou que no 
mundo passaríamos por aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo porque Ele venceu o 
mundo.   

 
2. A presença nos livra do medo – em segundo lugar, entendemos que a presença de 

Jesus produzirá confiança em nós. Repare que Davi diz que mesmo tendo que enfrentar o vale 
da sombra da morte, ele não temeria mal algum. Ou seja, mesmo diante de crises extremas, o 
seu coração permaneceria confiante, pois a presença nos livra do medo. Muitas lutas podem 
nos atemorizar, o medo nos paralisa e nos enfraquece, mas a presença de Deus não permitirá 
que sejamos dominados pelo medo.  
 

3. A presença nos protege – em terceiro lugar, usando a figura do relacionamento da 
ovelha com o pastor, Davi diz que a vara do Senhor o consolava. Isso mostra que a presença 
do Senhor nos faz sentirmo-nos seguros. A vara do pastor, para a ovelha, é um símbolo de 
proteção. É com ela que o pastor afugenta os inimigos (os animais que atacam o rebanho). 
Por isso nos sentimos consolados quando estamos no meio das lutas, pois sabemos que a 
presença do Senhor irá nos proteger de toda a maldade do inferno. 
 

4. A presença nos guia – em quarto lugar, também temos que considerar que Davi – ainda 
se utilizando da figura do relacionamento do pastor com a ovelha – diz que o cajado do 
Senhor o consolava. O cajado é o que dá direção, com ele o pastor guia o rebanho por um 
caminho seguro. O Pastor das nossas almas, com o seu cajado, nos mostra o que devemos 
fazer. Aquilo que não estamos vendo, tanto o perigo como as boas oportunidades, são 
expostas por Ele. 
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Uma das piores sensações para o ser humano é sentir-se desorientado. Quando estamos no 
meio das batalhas, podemos perder a direção e nos precipitarmos em algumas decisões que 
comprometem o nosso futuro. Muitas pessoas, depois dos enfrentamentos, levam consigo os 
efeitos nocivos da batalha, os resultados da desorientação.  
 
Conclusão: quando alcançamos a convicção de que Deus estará presente em toda e 
qualquer situação, assim como Davi, certamente, entraremos no descanso do Senhor, pois 
obtemos a certeza de que Ele pode todas as coisas. Assim sendo, devemos nos dedicar a 
buscar a sua intimidade a fim de desfrutarmos dos benefícios da sua presença.  

 

 

 

 


