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CAMINHOS ENGANOSOS 

Provérbios 16.25 

 
1. Leitura: Salmo 148.1 

2. Cântico: No controle tu estás 

IBSPLAY: https://youtu.be/VFevD1_1G4k 

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 16.25 – Devemos condenar a imprudência e adotar a 

diligência, abandonar as conclusões fast-food e adotar um senso crítico respaldo 

nas Escrituras. 

Você é uma pessoa que se deixa levar pela aparência? Isso tendo em 

vista que vivemos em um tempo adornado, embelezado e profundamente 

influenciado pelo senso de estética, onde, as oportunidades se travestem de 

bem, são desejáveis e parecem irrecusáveis.  Não há nada de errado com a 

estética, nós devemos amar aquilo é Belo, mas sem deixar de amar aquilo que 

e Verdadeiro. E bem sabemos que o mal, por vezes, se traveste de luz (1 Co 

11.14,15).  

O provérbio denuncia que há caminhos que parecem direito, mas seu fim 

é a morte. Pense bem, o que o provérbio está denunciado é a facilidade pela 

qual nos vendemos e deixamos nos levar pela aparência. Perceba que o 

caminho PARECE direito ou tem a aparência promissora. O fato é que nenhuma 

proposta redentiva, que não esteja firmemente sustentada pelas Escrituras, deve 

ser abandonada, por mais certa, bela, promissora que pareça.  

Por fim, lembre-se que o coração do homem é enganoso. Precisamos 

confessar, reconhecer, que o nosso coração é enganoso. A nossa capacidade 

de discernir, averiguar e avaliar a retidão e pureza dos nossos projetos é muito 

falha. Nós facilmente somos tomados por um Narcisismo que faz de nós amantes 

https://youtu.be/VFevD1_1G4k
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eternos de nossos projetos. Entretanto, caminhos que nos parecem retos, são 

estradas perigosas que levam a precipícios mortais. Desta forma, concluímos 

que, uma estrada aparentemente bela pode te conduzir à morte, pois 

imprudência é pecado, portanto, separação de Deus (cf. Rm 6.23).  

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

a) Sustente a voz das Escrituras como o termo fiel da sua fé, o conteúdo 

daquilo que você acredita, e como guia perfeito da sua conduta.  

b) Mantenha a prudência ao fechar negócios, escolher sócios, contratar 

pessoas, aceitar promoções, mudar de cidade, etc. 

c) Abandone a inclinação pessoal de levar seus projetos à frente por 

vaidade. Lembre-se, o homem prudente faz planos, mas o querer e o 

realizar provém do Senhor.  

 

6. Ore por missões – CHIFRE DA ÁFRICA 

Ore por um militar chamado Asman*. Ele perdeu o emprego e foi atacado 

após seu superior encontrar literatura cristã em seu computador. Sua mão foi 

quebrada em vários lugares, e ele ficou preso por um mês. 


