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FUJA DO CAMINHO DOS PERVERSOS 

Provérbios 4.14-15 
 

1. Leitura: Salmos 100 

2. Cântico: Perdão e Graça – Ministério Vineyard 

IBSPLAY: https://www.youtube.com/watch?v=3saFpwTqcQ0 

3. Confissão/Gratidão: Agradeça a Deus por sua misericórdia e infinito amor 

que nos proporcionou tamanho livramento do inferno ao enviar seu Filho para a 

nossa salvação. 

4. Leia Provérbios 4.14-15 – O autor de provérbios traz imperativos nesses 

versos, para que seus leitores não andem nos caminhos dos perversos e os 

evitem. Mas qual foi sua intenção? 

Salmo 1, deixa bem claro o destino daqueles que são perversos, ímpios. Eles 

não crescem, não prosperam verdadeiramente, serão julgados e condenados, 

eles serão lançados fora da presença do Senhor, quando ele vier. 

E aqui o autor de provérbios, deixa claro que o caminho dessas pessoas são 

um errado. Para enfatizar seus perigos, o pai amontoa seis imperativos 

intensificadores para o filho permanecer afastado desse caminho, dobrando o 

número de dois (v. 14) para quatro (v. 15), o que pode sugerir o poder sedutor 

do mal. Os perversos devem ser resistidos firmemente desde o princípio; não 

se pode ceder a eles em nada. 

Não devemos nos envolver com eles, pois no verso 14 há uma segunda ordem 

que intensifica e aumenta a primeira, pois o caminho dos perversos é cheio de 

maldade moral tenebrosa. 

A terceira ordem, despreze-o, normalmente traduzida com o “abrir mão, deixar 

quieto, desconsiderar”, significa mais especificamente se rebelar contra as 

estruturas e restrições que se disfarçam como o que é verdadeiro e correto. A 

quarta ordem, não passe por ele, deixa claro que não se deve passar nem por 

perto do local onde os perversos estão, pois ali está um local cheio de maldade 

e perversidade, onde devemos evitar com “todas as forças”. A quinta ordem, 

desvie-se, significa que devemos nos redirecionar, alterar ou mudar nosso 
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curso deliberadamente se afastando da posição presente. A última ordem, 

passe longe, volta a atenção do filho novam ente para o caminho certo. Em 

resumo, em vez de se desviar do caminho da sabedoria, ele deve perseverar 

nele. 

5. APLICAÇÕES: 

Agora, o que devemos fazer? O que precisamos decidir? 

• Os perversos, não se resume somente aqueles que tentam qualquer tipo 

de mal ao próximo, mas os perversos são aqueles que vivem uma vida 

em total rebeldia a Deus e sua Palavra, Sua Lei. São aqueles que vivem 

suas vidas em total desobediência, que o pecado, que dia a dia tanto 

praticam e se intensifica, é o sumo de sua vida. Mas provérbios nos 

conduz a não entrar em seus caminhos, nem mesmo seguí-los, devemos 

evitá-los, nem mesmo passar por perto, desviar-se e passar longe. O que 

iremos fazer mediante tal ensino que recebemos? Que continuemos a nos 

mantar muito distantes de tudo aquilo que é mal e daqueles que a 

praticam com tamanha normalidade. Oremos por eles e preguemos o 

Evangelho! 

 

6. INTERCESSÃO: Na lista de orações, disponibilizada nos grupos da IBS, 

interceda pelos pedidos e agradecimentos de cada irmão. 

7. ORE POR MISSÕES - NEPAL  

Lalita* estava orando, quando foi espancada pelo marido. Interceda para que 

ela seja protegida e curada por Deus. Que ela saia dessa situação de violência 

e seja suprida em todas as necessidades. 
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