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O CAMINHO DO TRANSGRESSOR 

Provérbios 22.5 

 

1. Leitura inicial: Salmo 146.1-2 

2. Cântico: Te agradeço Oh Pai 

IBSPLAY: https://youtu.be/d8y2UYHOXns 

3. Confissão/Gratidão - Meu Pai, se Tua misericórdia tivesse limites, onde 

seria o meu refúgio da justa ira? Mas o Teu amor em Cristo é sem medida. 

Assim, eu me apresento a Ti com pecados de comissão e omissão, contra Ti, 

meu Pai, contra Ti, adorável Redentor, contra Ti e Teus esforços, ó Espírito 

Santo, contra os ditames da minha consciência, contra os preceitos da Tua 

Palavra, contra os meus próximos e eu. Não entres em juízo comigo, pois eu 

não defendo nenhuma justiça própria, e não tenho escusa para a iniquidade. 

Perdoe o meu dia manchado com o mal. Esta noite, eu renovo a minha 

penitência.  

4. Leia Provérbios 22.5 – Este provérbio atenta que o caminho do perverso é 

cheio de espinhos e ciladas e para que a vida do justo seja protegida, deve-se 

afastar-se dele. 

O caminho do homem mau está crivado de espinhos e salpicado por 

muitas armadilhas. E como um terreno minado, cheio de bombas mortais. 

Andar por esse caminho é caminhar para a morte. Um caminho cheio de 

espinhos é uma estrada de dor e desconforto. Os espinhos ferem os pés e 

embaraçam os passos.  

Os laços são tramas invisíveis, porém reais. São laços que prendem, 

arapucas que atraem e armadilhas que matam. Os prazeres da vida, as 

aventuras sexuais e a tentação do lucro fácil são banquetes convidativos. As 

taças cheias de prazeres resplandecem diante dos olhos dos transeuntes que 

atravessam esse caminho. Porém, essas taças contêm veneno, e não o vinho 

da alegria; geram escravidão, em vez de liberdade; promovem a morte, e não a 

vida.  

https://youtu.be/d8y2UYHOXns
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O pecado é um grande embuste. Usa uma máscara muito bonita e 

atraente, mas por baixo dessa aparência encantadora esconde uma carranca 

horrível, o espectro da própria morte.  

Entretanto, quem guarda sua alma retira-se para longe do perverso. Não 

anda em seus conselhos, não se detém em seus caminhos, nem se assenta à 

sua mesa. A pessoa sensata foge das luzes falsas do caminho do perverso 

para andar na luz verdadeira de Cristo. A pessoa sensata firma seu olhar nas 

retas veredas do Senhor e não entra em diálogo com questões mundanas, 

comportamentos mundanos. 

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

a) Não pense que escolher seu próprio caminho é sinônimo de maturidade, 

ponha-se diante da vontade do seu Senhor primeiro, para depois trilhar o seu 

caminho, por que ele guiará os seus passos (cf. Sl 37.5). 

b) Quando somos desobedientes a Deus, nos colocamos em situações difíceis, 

entretanto, deve-se ter humildade para reconhecer as falhas e assim alinhar 

nossa vida com a vontade do Pai. 

c) O caminho do perverso é desonroso e cheio de espinhos, não queira seguir 

esse caminho. Observe o que as escrituras dizem e tenha uma vida em 

devoção e piedade no Senhor. 

6. Pedidos de oração – Irmão Israel 

 

ORE 

Ore para que o irmão Israel tenha recursos para custear seus estudos e seja 

reconhecido como discípulo de Jesus pelos colegas e professores. Peça que 

ele e a família sejam abençoados financeiramente. 


