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NÃO CORRA PARA A MORTE 

Provérbios 11. 19-21 

 
1. Leitura: Salmo 105.1-7 

2. Cântico: Hino 132 - Ebenézer 

IBSPLAY: https://youtu.be/eJOy4BR6WK8 

3. Confissão/Gratidão – Peça perdão por seus pecados, confesse suas 

iniquidades diante de Deus. Agradeça pelo pão de cada dia e pelas misericórdias 

do Senhor que se renovam a cada dia. 

4. Leia Provérbios 11.19-21 – A  prática da justiça é um caminho seguro.  

Mesmo que as outras pessoas não a reconheçam ou até mesmo nos 

persigam por causa dela, somos bem-aventurados. A justiça conduz à vida. 

Aqueles, porém, que seguem o mal armam ciladas para seus próprios pés. 

Aqueles que andam pelos caminhos escorregadios da maldade transtornam a 

vida dos outros e abreviam seus próprios dias. Se a justiça é o caminho  da vida,  

a maldade é a autopista da morte.  

A justiça é um caminho estreito,  e poucos acertam  com  ele; a maldade, 

porém, é uma avenida larga e espaçosa, e uma multidão se aglomera nessa 

maratona cuja reta de chegada é  a morte. A justiça, mesmo cruzando vales 

escuros, subindo ladeiras íngremes e atravessando pinguelas estreitas em 

pântanos lodacentos, tem seu destino final na glória eterna. A justiça não ficará 

sem recompensa. A justiça conduz à vida, pois os justos são aqueles que foram 

justificados por Cristo e receberam dele a vida eterna. A maldade é fruto do 

pecado e o salário do pecado é a morte. Também receberá sua justa 

recompensa. A Palavra de Deus é categórica: O que segue o mal, para a sua 

morte o faz. Siga o caminho da vida; fuja do caminho da morte! A vida do íntegro, 

o deleite de Deus — Abomináveis para o Senhor são os perversos de coração, 

mas os que andam em integridade são o seu prazer (Pv 11.20). Deus não é um 

ser apático e amoral. Ele  se  deleita  naqueles  que  andam em integridade e 

sente repulsa pelos perversos de coração.  

https://youtu.be/eJOy4BR6WK8
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Ele tem prazer na vida do justo e abomina aqueles que no coração 

maquinam o mal. Deus não se impressiona com as aparências. Há muitos 

perversos de coração que usam palavras doces, praticam gestos nobres e se 

apresentam como verdadeiros beneméritos da sociedade. Normalmente são 

pessoas que ocupam posições estratégicas nos altos escalões do governo e 

aparecem na mídia como heróis  nacionais. Mas Deus não se deixa enganar. Ele 

não  se  impressiona com o desempenho rebuscado. Ele vê o coração, e não 

apenas o exterior. Deus abomina não apenas a perversidade quando esta já 

mostra seu maldito fruto maduro; Deus abomina o perverso quando essa 

maldade é apenas uma semente em seu coração. Se os perversos de coração 

são abomináveis para Deus, os que andam  em  integridade são  o seu prazer. 

Deus é luz, e  não  podemos  ter  comunhão com ele andando nas trevas. Deus 

é santo, e não podemos navegar pelos mares da impureza e ao mesmo tempo 

desfrutar de intimidade com ele. Só os puros de coração verão Deus. Só aqueles 

que trajam vestiduras brancas andarão na Cidade Santa com o Senhor 

5. Aplicação:  

a. É fundamental entender que o nosso andar deve estar perfeitamente alinhado 

com a vontade Deus e pedir para que o nosso Senhor conduza nossos passos 

em suas veredas.  

b. Deus vê o coração, ele esquadrinha nosso andar e nosso deitar, sabe quando 

nos sentamos e levantamos. Não adianta tentar achar que com nossas atitudes 

as escondidas estamos nos dando bem. A nossa integridade deve ser mantida, 

mesmo quando ninguém está vendo. 

6. Intercessão: 

Na lista de orações disponibilizada nos grupos da IBS, interceda por cada 

um dos irmãos.    

7. Ore por missões – ÍNDIA 

Clame pelas eleições da Índia, que acontecerão este mês em várias 

cidades. Peça para que elas sejam pacíficas e que a boa mão de Deus esteja à 

frente dos novos líderes que serão escolhidos. 


