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UM CAMINHO CHEIO DE LUZ 

Provérbios 4.18 

 

1. Leitura: Salmos 25.1-2 

2. Cântico: Castelo forte – 323 Cantor Cristão 

IBSPLAY: https://youtu.be/r2vgveBfUqg 

3. Confissão/Gratidão: Exaltem ao Senhor em oração por suas maravilhas, 

confessem os pecados perante Deus e agradeçam por sua graciosa salvação.  

4. Leia Provérbios 4.18 – “A vereda do justo...” Deus, em sua infinita graça e 

misericórdia, prepara um caminho para os seus filhos justificados. O caminho, 

na passagem, é o caminho que o próprio Deus criou para que os seus filhos – 

os justos – pudessem por ele andar e permanecer. Irmãos, somente os justos 

perseveram no caminho da luz. Ao longo dos estudos, Deus deixa claro que Ele 

preparou um caminho para os seus. Um caminho longe da mulher impura, longe 

do homem mau. Quem não anda pela vereda dos justos não pode ser chamado 

de filho de Deus, esses andam pelo caminho de morte, onde farão morada 

eterna. 

O autor faz uma analogia: “...é como a luz da alvorada...” – uma comparação 

da vereda do justo com o raiar do sol. Algumas versões trazem essa passagem 

como a luz da aurora. Assim como o sol vai mostrando a sua luz e vai clareando 

o dia, assim é a vida do cristão em Cristo Jesus. A medida que o crente vai 

trilhando o caminho preparado pelo Senhor, ele vai enxergando melhor tudo que 

Deus criou a sua volta, vai percebendo e se reconhecendo onde se encontra e 

que nada poderia ter feito pra estar ali, muito menos merecia estar ali. Enxerga 

aquilo que pode tirá-lo do caminho, aquilo que pode fazê-lo pecar contra Deus. 

O homem que anda nas trevas mal pode enxergar aquilo que o fará cair. 

“...que brilha cada vez mais até a plena claridade.” O desfecho do raiar do 

sol é quando ele atinge completo brilho. Assim o autor afirma ser a vereda do 

justo, com luz forte e brilhante, capaz de iluminar todo o caminho, a ponto de ser 
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possível desviar-se dos obstáculos. Podemos inferir dessa passagem que Deus 

é infinitamente misericordioso ao se preocupar em preparar um caminho para os 

seus, um caminho que Ele mesmo cuida para que nós não saiamos dele.  

5. APLICAÇÕES: 

1. Você tem enxergado o caminho de luz que Deus criou? 

2. Tem andado nele ou tem andado no caminho de trevas, onde nada se pode 

ver? 

3. Ore e busque a Deus para que Ele te ajude a se manter no caminho de luz. 

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

interceda pelos pedidos e agradecimentos de cada irmão. 

7. ORE POR MISSÕES - NIGÉRIA  

Um chefe de uma aldeia foi morto por pastores de cabra fulanis, após defender 

os direitos de cristãos locais. Clame para que a viúva e os filhos sejam 

consolados e curados por Deus. 


