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O CAMINHO MAIS VALIOSO 

Provérbios 16.9 

 
1. Leitura: Salmos 8.1 

2. Cântico: Teu povo 

IBSPLAY: https://youtu.be/IDyVElWXCLI 

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 16.9 – Dizem por aí, que se alguém deseja alcançar um 

objetivo de forma rápida e eficiente, o melhor recurso é o planejamento. Mas o 

autor de Provérbios nos ensina que mesmo quando traçamos planos, nem 

sempre podemos executá-los. Estabelecemos metas, mas nem sempre as 

conquistamos. Na verdade, a pessoa faz seus planos, mas quem dirige sua vida 

é Deus. em seu coração, o ser humano planeja seu caminho, mas é o Senhor 

quem dirige seus passos. Mesmo que os homens conduzem suas questões 

terrenas polidamente, e com grande probabilidade de sucesso, ainda assim 

Deus ordena o evento, e às vezes dirige seus passos, para onde eles menos 

pretendiam. Provérbios 20.4 sugere que nem um passo sequer é dado sem a 

superintendência do Senhor. “Um homem pode planejar sua estrada nos 

mínimos detalhes, mas não pode implementar seu planejamento a menos que 

coincida com o plano de Deus para ele. Tal pessoa se ilude supondo que tem o 

controle absoluto e que é capaz de impor sua vontade sobre todas as situações 

sem nenhum limite a fim de concretizar seu plano.  

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

a) Submeta os seus planos a Deus. Ore da seguinte forma: “Senhor, frustre 

os meus planos se eles não estiverem de acordo com os teus”. Lembre-

se, a direção de Deus é sábia e segura.  

b) Busque o conhecimento da santa, perfeita e agradável vontade de Deus 

para sua vida. Para isso, leia a Bíblia.  

https://youtu.be/IDyVElWXCLI
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6. Ore por missões – MIANMAR 

Ore pelos jovens que estão sob suspeita de serem contra os militares. 

Peça pela proteção da juventude cristã e que cada jovem seja guardado e guiado 

por Deus e testemunha do amor de Jesus. 


