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HÁ VIDA LONGA NO SENHOR 

Provérbios 10.27 

 
1. Leitura: Salmos 34.1 

2. Cântico: Só em Jesus 

IBSPLAY: https://youtu.be/f1I-2AfAt1U 

3. Confissão/Gratidão – Em oração, reconheça a grandeza de Deus, clame ao 

Senhor confessando os seus pecados e agradeça o seu perdão e sua 

providência.   

4. Leia Provérbios 10.27 – A vida deve ser encarada como um presente de 

Deus, fruto de sua misericórdia, a fim de que louvemos Sua glória. 

Quantos loucuras as pessoas são capazes de fazer pelo prazer? Algumas 

desta pessoas vivem pelo prazer, por aquilo que sentem, elas não se guiam pelo 

certo e o errado, o verdadeiro e o falso, o belo e o feio, mas se guiam pelo gosto 

ou não gosto, sinto ou não sinto prazer. Alguns outros, falam saudosamente da 

vida pregressa de pecado, sobre como era emocionante “burlar” as regras, sobre 

como sentem falta de quando faziam certas coisas e o quanto aquilo era 

“emocionante”. Contudo, por qual razão fazem e se orgulham dessas coisas? A 

resposta provável que ouviremos é a de que elas fazem isso para se sentirem 

vivas, aliás só se vive uma vez, não é?! 

O fato é que todo pecado busca te levar para mais fundo. O que parece 

pequeno à primeira vista, a longo prazo te aprisiona e te torna totalmente 

dependente. Pense, quantos jovens não morreram por DST´s por conta do 

prazer de um momento? Quantos pais não morreram atropelados, voltando do 

trabalho, por conta de uma imprudência de alguém que estava sentindo prazer 

em dirigir em alta velocidade? Quantas famílias foram destruídas pelo prazer do 

álcool? A verdade é que o pecado contamina tudo e deturpa tudo e corrompe 

aquilo que deveria ser bom e feito da maneira certa no lugar certo. Infelizmente, 

em muitos casos essa sensação de prazer cessa quando elas realmente morrem 

em seus atos desajuizados. 

https://youtu.be/f1I-2AfAt1U
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Esses riscos desnecessários e obtidos por razões fúteis são o oposto da 

atitude sábia e dos conselhos ensinados por Salomão ao seu filho a quem 

escreve: “Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os 

meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe 

darão prosperidade e paz” (Pv 3.1,2). É exatamente essa verdade que é 

retornada nesse provérbio. A grande verdade é que o respeito e a obediência a 

Deus acabam filtrando as ações dos seus servos, livrando-os de perigos 

desnecessários e de atitudes nocivas que tragam riscos, prolongando suas 

vidas. Os ímpios fazem o oposto. Querem prazer e fortes emoções. Acabam com 

seus corpos e com sua saúde abusando de bebidas e fazendo uso de drogas. 

Desprezam e zombam de uma vida regrada porque a consideram chata e 

“careta”.  

Por fim, o sábio que teme ao Senhor e lhe segue as ordens é feliz no que 

faz agora e no futuro que Deus lhe reservou 

 

5. Aplicação:  

a. Há vida longa para aqueles que temem ao Senhor. Essa vida longa se 

baseia na prudência e na sabedoria, no modo de viver reto e equilibrado, 

em um estilo de vida bíblico. Pode acontecer, por alguma razão 

soberana, de Deus chamar crentes jovens para perto de si, levando-os 

a morte, mas se queremos viver de modo que não sejamos mortos pelas 

fatalidades e prazeres desenfreados do mundo, a Palavra de Deus é 

nossa bússola!  

b. Não busque sua satisfação fora de Cristo. Cristo é suficiente fonte de 

prazer e alegria! 

c. Não se entregue aos deleites pecaminosos deste mundo, entregue-se 

ao banquete da sabedoria, coma e desfrute de uma vida santa, aos pés 

da cruz e plenamente prazerosa em Cristo.  
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6. Intercessão: 

Orem entregando-se a Deus e rendendo-se ao seu senhorio. Peçam que 

ele os capacite a serem submissos a sua santa vontade. 

7. Ore por missões – CHINA 

Apresente um clamor pelos cristãos chineses que celebrarão a Páscoa 

deste ano a portas fechadas em seus lares. Peça para que o ambiente doméstico 

os ajude a encontrar a presença de Deus, o perdão e a vida de ressurreição. 


