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EVITE O MAU CAMINHO 

Provérbios 15.24 

 
1. Leitura: Salmo 18. 1-2 

2. Cântico: Salmo 19 

IBSPLAY: https://youtu.be/P5gbLEO1OmU 

3. Confissão/Gratidão – Exaltem ao Senhor em oração por suas maravilhas, 

confessem os pecados perante Deus e agradeçam por sua graciosa salvação.  

4. Leia Provérbios 15.24 – Este provérbio fala dos resultados positivos dos 

caminhos trilhados pelo sábio. O sucesso do caminho do sábio é mostrado 

através do contraste entre “levar para cima” e de “desviar do inferno, embaixo” 

(Versão Nova Almeida Atualizada). Quando a pessoa é sábia, ela teme ao 

Senhor (Provérbios 1.7), e experimenta uma vida bem vivida, de deleite na 

presença de Deus, se afastando dos perigos.  

O autor do provérbio brinca com as palavras “cima” e “inferno” (ou túmulo). 

É mais provável que a ideia se refira ao livramento que o sábio tem de uma morte 

precoce por não tomar decisões e caminhos tolos e perigosos. 

Na meditação de Provérbios 10.27 vimos que 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. 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. E, de modo oposto, todo pecado nos leva para mais fundo, prejudica 

nossa vida, consumindo as energias, bens e alegria.  

Quando chegamos ao Novo Testamento, com a progressão da revelação 

de Deus, fica claro que mais do que livrar da morte precoce, o temor do Senhor, 

manifestado por meio da fé em Cristo, livra da morte eterna: “quem crê no Filho 

tem a vida eterna” (João 3:36). Jesus alertou: “Não temam os que matam o 
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corpo, mas não podem matar a alma; pelo contrário, temam aquele que pode 

fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo” (Mateus 10:28). 

Assim, crer em Cristo e seguir seus mandamentos traz uma vida alegre e segura 

no tempo presente e garante a vida de deleite eterno com Deus. 

5. Aplicação - Pensamentos para a devoção pessoal/familiar: 

a) Lembre-se de que só podemos ser livres da morte e do inferno 

quando colocamos nossa fé em Cristo como nosso salvador, que 

morreu para pagar o preço do nosso pecado; 

b) Afaste-se dos maus caminhos do pecado e viva uma vida de alegria 

que vem da obediência aos mandamentos de Deus. 

 

Ore por missões – BRUNEI 

Evan* é um jovem cristão que está namorando uma jovem muçulmana. 

Os familiares tentaram alertá-lo, mas isso só o deixou mais distante. Peça que 

Deus dê sabedoria aos familiares para lidarem com a questão. 


