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ANDE NA RETIDÃO 

Provérbios 14.2 

 
1. Leitura: Salmo 71.8 

2. Cântico: Todo Joelho – Filipenses 2 

IBSPLAY: https://www.youtube.com/watch?v=5q3gt2i00_0 

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 14.2 – Só há dois caminhos: o largo e o estreito; o caminho 

da vida e o da morte; o caminho da retidão e o caminho tortuoso. Só há duas 

portas: a porta da salvação e a porta da perdição. Só há dois destinos: a bem-

aventurança eterna e o sofrimento eterno. Aqueles que andam pelas veredas 

da retidão temem o Senhor e nele se deleitam.  

  Aqueles, porém, que andam pelos caminhos tortuosos, pelas estradas 

atrativas do pecado, desprezam o temor ao Senhor. Se o temor ao Senhor é o 

princípio da sabedoria, só os insensatos desprezam o temor ao Senhor.  

A Bíblia fala que há caminhos que ao ser humano parecem direito, mas, no final, 

são caminhos de morte. Há caminhos que nos levam para as vantagens 

imediatas e para os prazeres mais arrebatadores, mas depois nos cobram um 

preço altíssimo.  

  O pecado não compensa. O pecado é um embuste. Promete mundos e 

fundos, mas nos tira tudo: a comunhão com Deus, a paz e o sentido da vida. O 

pecado é mal. Esconde atrás de seus atrativos uma isca mortal. Não 

acompanhe aqueles que seguem rápido pelas estradas sinuosas, desprezando 

o temor ao Senhor. Esses estão marchando para o abismo, para a morte 

inevitável. 

5. Aplicação:  

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

https://www.youtube.com/watch?v=5q3gt2i00_0
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• Ande pelo caminho do Senhor, cujo o qual temos aprendido diariamente 

em nossos devocionais, cultos e escola dominical. 

• Viva o Evangelho, pratique os ensinamentos que tem aprendido, busque 

amar a Deus sobre todas as coisas. 

• Ensine a sua família sobre Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. 

Mostre a eles, através da pregação e do testemunho, que a vida em Cristo 

é uma vida boa, reta, justa e graciosa. 

 6. Intercessão: Ore por missões – INTERNACIONAL 

Neste Dia do Amigo, peça pela vida dos cristãos perseguidos que 

enfrentam pressão dos amigos e familiares para abandonar o evangelho. Ore 

para que o amor de Deus alcance aqueles que ainda não o conhecem. 

 


