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CAMINHOS DA MORTE 

Provérbios 14.12 

 
1. Leitura: Salmo 135. 1-3 

2. Cântico: Toma o meu coração 

IBSPLAY: https://youtu.be/bhYKGQMwSZ0 

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 14.12 –  As aparências enganam. As coisas nem sempre 

são aquilo que aparentam ser. Há caminhos que parecem ser retos aos nossos 

olhos, mas desembocam na morte. Há caminhos que parecem conduzir nossos 

passos a vida eterna em Deus, mas traiçoeiramente nos empurram para o 

abismo da morte.  

  Assim são os prazeres da vida. Quantas pessoas se entregam às 

aventuras, na ilusão de encontrar a felicidade, na ilusão de que são livres, no 

engano de que estão vivendo verdadeiramente? Quantas pessoas pensam que 

uma noite de paixão pode lhes saciar os desejos do coração? Quantos 

indivíduos se entregam à bebida pensando que a felicidade está no fundo de 

uma garrafa? Quantos cedem à sedução das drogas, na ilusão de que terão 

experiências arrebatadoras?  

  O diabo, com sua astúcia, mostra os atrativos do pecado, mas esconde 

suas amargas consequências. Por trás da isca da sedução, está o anzol da 

morte. Por trás do sexo ilícito, está a culpa. Por trás do amor ao dinheiro, está 

o tormento. Por trás do copo reluzente da bebida alcoólica, está a escravidão. 

Por trás das drogas, está a morte.  

  O pecado é um embuste. É um engano fatal. Quem segue por essa 

estrada larga, no bonde dos prazeres, desembarcará no inferno, terá o 

pagamento do seu “salário”. 

 

https://youtu.be/bhYKGQMwSZ0
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5. Aplicação:  

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

• Pare de preencher o vazio no seu coração nas coisas que o mundo oferta. 

Não se engane: uma vida de “liberdade” não está em fazer tudo o que der 

na cabeça; 

• Ouça atentamente o ensino bíblico da igreja e ponha em prática aquilo 

que tem aprendido. Somente o Evangelho de Cristo nos guarda de uma 

vida de falsa liberdade, pois o próprio Cristo é o nosso salvador e Ele 

mesmo preenche o vazio no coração. 

• 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. Que Cristo é o nosso firme 

fundamento. Que n’Ele temos liberdade, pois não mais vivemos fazendo 

tudo o que o pecado quer. 

6. Intercessão: na lista de orações, disponibilizada nos grupos da IBS, interceda 

pelos pedidos e agradecimentos de cada irmão. 

Ore por missões – LAOS 

O pastor Athit* está em prisão domiciliar e foi proibido de pregar e 

organizar atividades cristãs até março de 2022. Interceda para que ele encontre 

outras maneiras de encorajar os cristãos locais. 


