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QUAL SERÁ SUA TRAJETÓRIA? 

Provérbios 13.9 

 
1. Leitura: Salmo 89. 1 

2. Cântico: Te agradeço oh Pai 

IBSPLAY: https://youtu.be/d8y2UYHOXns 

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 13.9 – A luz retratada diversas vezes na bíblia era um 

recurso valioso. O conforto e facilidade dos dias atuais, onde com um simples 

apertar de um botão temos luz, acabam nos impedindo de entender o tamanho 

da aflição que a falta deste recurso tão comum para nós hoje, era algo que afligia 

a alma daqueles homens e mulheres. Viagens noturnas, eram impensáveis.  

A noite trazia consigo o medo devido aos seus perigos e vulnerabilidades 

a que todos eram expostos. A luz era fundamental, tanto para aquecer na noite 

fria e iluminar os passos, quanto para poder observar os perigos e inimigos a 

espreita. Entender este contexto é importante para termos uma percepção mais 

profunda de textos bíblicos que retratam tanto a importância da luz, quanto a 

angústia que a noite. Veja por exemplo como o Salmista compara seu desejo por 

Deus ao desejo do guarda que anseia pelo fim da noite em Salmo 130:6: A 

minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas anseiam pelo romper 

da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. A comparação do 

nosso texto de hoje retrata a diferença entre a luz do justo, e a luz do ímpio. 

A luz do justo é forte e duradoura, intensa (alegre em algumas versões). 

Esta luz mencionada no texto, nos traz a ideia de que a trajetória do justo neste 

mundo será segura, prospera e alegre, uma luz que não se apaga. O justo é luz 

num mundo perdido em trevas. Luz esta que o ilumina, protege, cerca de 

cuidados e dá a ele a direção correta a ser seguida. Para o ímpio, este recurso 

valioso em algum momento lhe faltará, deixando-o desprotegido, vulnerável, 

perdido na escuridão deste mundo.  Mais uma vez o livro de provérbios 

https://youtu.be/d8y2UYHOXns
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apresenta a benção que é viver pautado pelo temor do Senhor. A luz do justo 

não se apaga, ela é constante, firme, um recurso que nunca lhe será tirado. De 

igual modo, somos alertados que viver de forma impiedosa, certamente nos 

conduzirá a escuridão, a caminhos tortuosos e sofríveis. Uma trajetória triste e 

um fim terrível espera aqueles que rejeitam os preceitos perfeitos e eternos do 

nosso Deus. 

 

5. Aplicação: 

a. Seja guiado pela luz da palavra. A palavra de Deus tem sido o seu guia 

neste mundo caído? Ela de fato tem iluminado sua mente, sua vida, de 

tal forma que suas escolhas e decisões são totalmente influenciadas por 

ela? Lembre-se do Salmo 119:105 Lâmpada para os meus pés é a tua 

para e, luz para os meus caminhos. Tenha sua trajetória totalmente 

direcionada pela luz da palavra de Deus. 

 

b. Seja luz no mundo. Não temos como ser guias para um mundo perdido, 

se não formos primeiramente guiados pela sabedoria das escrituras. Um 

crente guiado pela luz da palavra, torna-se a luz que Jesus relata em 

Mateus 5. Você tem sido luz por onde quer andas? Tem buscado viver 

de forma santa e piedosa refletindo assim a luz de Cristo?  

6. Intercessão: Ore por missões – REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO 

Os ataques de grupos radicais aumentaram e as Forças Democráticas 

Aliadas (ADF) foram responsáveis por muitas mortes no país. Clame para que 

os cristãos sejam resilientes diante dos ataques. 

 

30 DIAS DE ORAÇÃO PELOS CRISTÃOS PRESOS 

23º Dia – OSAMA SAEED MUSA KODI 

Desde 2020, já não há mais pena de morte para quem decide deixar o 

islamismo no Sudão. Mas aqueles que seguem a Jesus podem ser atacados, 
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condenados ao isolamento ou discriminados de outra forma se a fé for 

descoberta. O governo do Sudão assinou um acordo prometendo liberdade 

religiosa e separação entre religião e Estado, isso indica que nenhuma crença 

será imposta a ninguém e o Estado não adotará nenhuma religião oficial. Apesar 

das mudanças significativas em 2020, que podem ser interpretadas como maior 

liberdade religiosa no país, os cristãos locais ainda enfrentam perseguição, já 

que a lei penal permanece baseada na sharia, conjunto de leis islâmicas. As 

atitudes da sociedade não foram alteradas da noite para o dia, principalmente no 

interior do país. É necessário que a Constituição seja respeitada na prática pelos 

governos locais e cidadãos. 

ORE para que os cristãos presos por causa de Jesus no Sudão sejam 

libertados e tenham coragem de compartilhar a fé com todos ao redor sem medo 

de retaliação. 


