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O CAMINHO ERRANTE 

Provérbios 5.6 
 

1. Leitura: 2 Samuel 7.22 

2. Cântico: Corpo e Família 

IBSPLAY: https://youtu.be/O-eeA4oodj8 

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 5.6 – Vimos qual o resultado do caminho daqueles que 

vivem suas vidas de forma lasciva, e é a morte. Seus passos largos levam em 

direção ao inferno. 

No verso 6, o autor deixa claro que uma vez que ela, a mulher imoral, escolhe 

abandonar a Deus e Sua aliança matrimonial (2.17), e não observa o caminho 

da vida, ela perambula sem rumo nas trevas morais. Seu comportamento tende 

ao mal, é o “puro” pecado, conduzindo tudo e todos para a morte, tudo o que 

ela faz é levar aqueles que se uniram com ela para o mesmo resultado, o inferno 

(v 5). 

Além disso, ao dizer “anda errante nos seus caminhos”, o autor está apontando 

para ela, sendo como os moradores de rua (Sl 109.10) ou os exilados (Lm 4.15). 

Sem lar e sem esperança para o futuro, a mulher lasciva cambaleia em seu 

pecado (Jr 14.10; Am 4.18). E ao afirmar que ela “não o sabe”, expressa sua 

completa decadência moral. Ela não tem instrução exterior nem consciência 

interior, de modo que não é mais capaz de distinguir entre o certo e o errado e, 

sem a bússola moral para lhe indicar a direção à vida verdadeira, ela se desvia 

para sua morte. 

E assim, somos todos nós, quando vivemos uma vida completa por causa do 

pecado, quando vivemos uma vida sem Deus ser o nosso Senhor, nosso 

Salvador, perambulamos pelo mundo sem rumo, sem direção, tudo aponta para 

um lugar e seguimos todos os caminhos, pois estamos pelas nossas próprias 

forças. Sem Deus, estamos entregues a nossa própria sorte, vivendo conforme 
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os desejos pecaminosos de nosso coração (Rm 1.24-26). 

5. APLICAÇÕES: 

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

 Qual o caminho que temos seguido? Para onde estamos indo? A quem temos 

entregado nossas vidas? O pecado, nos leva a muitos caminhos, mas todos 

eles, no fim, convergem a um mesmo resultado, a morte, o inferno; porém, 

Deus, nos conduz a um único caminho, que nos leva à vida eterna com Ele. 

Qual deles você está percorrendo? 

 Precisamos praticar mais as disciplinas espirituais em nossos lares, conduzir 

nossa família na oração, no jejum, na leitura da Palavra, no amor a Deus e 

dependência d’Ele. Para isso é indispensável que a Palavra de Deus faça 

parte do cotidiano do lar. Que Deus nos conduza a amá-lo e teme-lo, dia após 

dia. SDG!   

 

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

interceda pelos pedidos e agradecimentos de cada irmão. 

7. ORE POR MISSÕES - LÍBANO  

Clame pelos cristãos libaneses que enfrentam uma crise financeira, agravada 

pela COVID-19. Que 2021 seja repleto da provisão de Deus, e que as 

necessidades de todos sejam supridas. 


