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PRESERVE SUA VIDA 

Provérbios 16.17 

 
1. Leitura: Salmos 16.7-8 

2. Cântico: No controle Tu estás 

IBSPLAY: https://youtu.be/2WUzUHU776I 

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 16.17 – Escolher um caminho é uma metáfora muito utilizada 

na Bíblia para indicar que nossas escolhas e ações nos conduzirão a certos 

destinos/resultados. Este provérbio lança luz para o fato de que os justos se 

preocupam em tomar a estrada que se desvia do mal. O caminho que passa pelo 

mau, por ações pecaminosas, é mais fácil e está disponível rapidamente a todos. 

Mas aqueles que temem a Deus devem atentar aos sinais que mostram o mal 

está adiante no caminho. 

Jesus alerta que o caminho que leva a perdição é largo e muitos andam 

por ele e, de maneira oposta, o caminho que conduz à vida é estreito e poucos 

entram por ele (Mateus 7.13-14). O Provérbio de hoje diz que guardar esse 

caminho dos retos preserva a vida. Mais uma vez somos lembrados dos 

benefícios de temer a Deus e fazer sua vontade (trilhar o caminho dos retos): 

salvação e preservação.  

O primeiro ponto é sobre salvação eterna. No início da Bíblia, ainda não 

estava tão evidente, mas, com a progressão da revelação de Deus, vai ficando 

cada vez mais claro que o homem está morto, escravo e perdido, e que precisa 

de um salvador. Em Romanos 3.10-13 é dito que não há quem busque a Deus, 

não há quem faça o bem e que todos se desviaram. Esta situação do homem 

é tão séria que apenas por meio de um resgatador é que pode ser mudada. 

Somente por Jesus Cristo é dada salvação ao homem e não há outro nome 

https://youtu.be/2WUzUHU776I
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pelo qual podemos ser salvos (Atos 4.12). O único caminho que leva a 

salvação, dando acesso a Deus, é Jesus Cristo (João 14.6). 

O segundo ponto é a preservação. Vemos a preocupação constante do 

livro de Provérbios em mostrar como a melhor maneira de viver é seguindo os 

mandamentos de Deus. Trilhar o caminho da obediência é andar em direção a 

uma boa vida ainda neste mundo. Como visto nas meditações em Provérbios 

10.27 e 15.24, o respeito e a obediência a Deus acabam filtrando as ações dos 

filhos de Deus, livrando-os de perigos desnecessários e de atitudes nocivas 

que trazem riscos, prolongando suas vidas, enquanto o pecado nos leva para 

mais fundo, prejudicando nossa vida e consumindo as energias, bens e alegria. 

Assim, temos sido constantemente lembrados que vale à pena viver em 

obediência à Palavra de Deus. 

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

a) Lembre-se o único caminho que livra da morte e do inferno é Jesus 

Cristo. Cada pessoa precisa colocar sua fé em Cristo como o seu 

salvador, que morreu para pagar o preço do pecado. Essa é a sua 

profissão de fé? 

b) Afaste-se dos maus caminhos do pecado, conserve sua vida e ande 

em segurança obedecendo aos mandamentos de Deus. 

 

6. Ore por missões – AFEGANISTÃO 

O Talibã está organizando o próprio governo e muitas autoridades 

constituídas têm histórico de desrespeito aos direitos humanos. Clame pelos 

cristãos secretos que permanecem no país. 


