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QUEM SE AFASTA DA SABEDORIA, TERMINA NA MORTE 

Provérbios 21.16 

 

1. Leitura inicial: Salmo 96.3 

2. Cântico: Aclame ao Senhor 

IBSPLAY: https://youtu.be/KPfN094Ay4I 

3. Confissão/Gratidão – Salve-me do amor do mundo e da soberba da vida, 

de tudo o que é natural para o homem caído, e deixe que a natureza de Cristo 

seja vista em mim a cada dia. Dai-me a graça de suportar a Tua vontade sem 

murmuração e com prazer, não só para ser cinzelado, ao quadrado ou 

antiquado, mas separado da velha rocha onde estive incorporado durante tanto 

tempo, e tirado da pedreira para os ares superiores, onde eu possa ser 

edificado em Cristo para sempre. 

4. Leia Provérbios 21.16 – Esse provérbio contrasta os caminhos da vida e 

morte (conferir Provérbios 2. 16-18; 3.13-18). abandonar a sabedoria implica 

abandonar a própria vida e acabar na morte. Essa afirmação pode ser 

comprovada no relato do “homem simples” que foi seduzido (Provérbio 21.18; 

7.22-23; 9.18). 

Existem dois caminhos, um caminho de entendimento e um caminho de 

loucura. O caminho de entendimento é o caminho da vida, ele é estreito e 

íngreme, e poucos se acertam com ele. Já o caminho da loucura é o caminho 

da morte, ele é largo e espaçoso, e uma multidão trafega por ele. O caminho 

da loucura é o caminho largo e sem exigências. É o caminho dos prazeres e 

das aventuras. Nesse caminho cada um faz o que quer. Mas o fim dele é a 

morte. Ele afasta as pessoas de Deus e as leva para as trevas eternas, na qual 

há muito choro e ranger de dentes. Desviar-se dos caminhos do entendimento 

é seguir pela estrada da morte. é caminhar celeremente em direção a morada 

dos mortos. Esse é, por exemplo, o caminho da mulher adúltera. Sua casa se 

inclina para a morte, e suas veredas, para o reino da sombra da morte; todos 

os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não acharão as veredas da 
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vida. O homem que corre os braços de uma prostituta é como um animal que 

corre em direção de uma armadilha, ou como um pássaro que voa em direção 

de uma rede mortal, sem saber que isso custará a vida. 

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

1. O Caminho da sabedoria é o caminho da submissão a Palavra de Deus. 
portanto, submeta-se integralmente a Deus e a sua Palavra. 

2. Procure constantemente se desviar do mal 

6. Pedidos de oração – Ásia Central 

 

ORE 

Maria* voltava da igreja quando foi agredida sexualmente por um taxista, 

cujo intuito era matá-la. Peça a Deus que a console e cure tanto física como 

emocionalmente e puna o agressor. 


