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O CAMINHO DO SENHOR 

Provérbios 10.29 

 
1. Leitura: Salmos 27. 1 

2. Cântico: Nosso Deus 

IBSPLAY: https://youtu.be/Newz1WBov9g 

3. Confissão/Gratidão – Exaltem ao Senhor em oração, confessem os pecados 

perante Deus e agradeçam por seu perdão e graça sobre nossas vidas. 

4. Leia Provérbios 10.29 – O caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus 

passa pelas veredas da justiça. E o caminho estreito que conduz à salvação. 

Esse caminho é aberto a todos, mas não a tudo.  

  Nele trafegam os pecadores arrependidos, que nasceram de novo e 

foram lavados no sangue do Cordeiro. Enfileiram-se nesse caminho os que 

amam a santidade e todo aquele cujo coração é totalmente do Senhor. 

  O caminho do Senhor não apenas conduz os íntegros à vida abundante, 

mas também os protege dos traiçoeiros perigos. O caminho de Deus é chão 

para os pés do íntegro e muralha protetora contra os dardos inflamados do 

maligno. Ao mesmo tempo que o caminho do Senhor protege o íntegro, é uma 

inevitável ruína para os que praticam a iniquidade.  

  O caminho do Senhor não é neutro. E como uma espada de dois gumes: 

oferece vida aos que obedecem e condena os que praticam a iniquidade. Aos 

que correm para os braços de Deus arrependidos, buscando graça, abrem-se 

os portais da glória. Porém, aqueles que fogem de Deus, desobedecem à sua 

Palavra e escarnecem da sua graça, esses recebem a dura sentença de se 

apartarem para sempre daquele que é a fonte da vida.  

 

5. Aplicação:  

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

• O caminho do Senhor é perfeito, justo, reto e bom. Não há outro caminho 

que nos supra de forma completa. Qual caminho temos seguido em toda 

nossa vida? 

https://youtu.be/Newz1WBov9g
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6. Intercessão: 

Senhor, Tu és nossa fonte de sabedoria. No Senhor que habita toa a 

plenitude do saber, toda a inteligência e conhecimento. A sabedoria que vem de 

Ti não é como a sabedoria que o mundo prega, mas a Sua é justa, reta e com 

equidade. Nos ensina a sermos sábios segundo a Sua Palavra e a termos 

somente o Senhor como nossa fonte de vida, em nome de Jesus. Amém! 

7. Ore por missões – INDONÉSIA 

Nossos parceiros de campo realizarão treinamento para mulheres, 

ensinando sobre o que significa ser uma mulher frutífera inclusive quando 

enfrentam perseguição. Ore por essa iniciativa. 


