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RETO CAMINHO 

Provérbios 23. 19-21 

 

1. Leitura inicial: Salmo 51.15 

2. Cântico: Dai-me um coração igual ao Teu 

IBSPLAY: https://youtu.be/XaZnAF2Cdm0 

3. Confissão/Gratidão – Morreste por mim, que eu possa viver para ti, a cada 

instante de meu tempo, a cada movimento de minha mente, a cada batida de 

meu coração. Que eu nunca flerte com o mundo e suas seduções, mas ande 

ao teu lado, ouvindo a tua voz, sendo vestido com tuas graças, e adornado 

com tua justiça. 

4. Leia Provérbios 23.19-21 – O problema da falta de controle não é novidade 

para ninguém. Excessos sempre fizeram parte dos hábitos humanos. Porém, 

nunca fizeram bem e sempre deixaram consequências severas. Por isso, 

Salomão, mais uma vez ensinando o filho a guiar “seu coração pelo bom 

caminho”, o orienta para que “não ande com os que se encharcam de vinho, 

nem com os que se empanturram de carne”. Obviamente, a preocupação de 

Salomão é que o filho, ao viver muito próximo de gente assim, acabe se 

tornando um deles. Não se trata apenas de reputação, ou seja, de cair na boca 

das pessoas como quem se relaciona com gente repreensível, mas imitar sua 

conduta por se acostumar com ela aos poucos pela constante convivência. É a 

preocupação de um pai que, sabendo de uma epidemia, evita que o filho 

brinque com outras crianças que apresentem sintomas da doença. 

Como não se trata de um vírus ou de uma bactéria, o escritor descreve 

o desenvolvimento da doença que ele quer evitar em seus leitores dizendo que 

“o beberrão e o comilão acabarão na pobreza; e a sonolência os faz vestir-se 

de trapos”. Pessoas sem controle se perdem nas coisas mais básicas, 

deixando-se levar pelos vícios e negligenciando os deveres. Entretanto, esse 

não é um perigo apenas para beberrões. A verdade é que as pessoas que não 

têm domínio próprio na área alimentar, dificilmente têm domínio próprio em 
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outras áreas da sua vida — isso não é verdade sempre, mas quase sempre. O 

fato é que o domínio próprio é uma virtude que, se desenvolvida, atinge toda a 

vida do servo de Deus. Negligenciar isso é se colocar em grande risco e deixar 

em xeque objetivos muito importantes. Será que vale a pena todo esse risco 

por mais um prato e mais uma taça de um banquete? 

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

a) Não se deixe dominar pelos vícios. Os vícios, caso não consiga 

dominá-los, os levará a um abismo direto a morte eterna. 

b) Um reto caminho só é possível com uma vida dedicada ao Senhor. 

Deus nos ensina a viver segundo sua vontade, conforme Seu querer, 

por isso precisamos d’Ele para entender qual é a Sua boa, agradável, e 

perfeita vontade. 

c) Será que vale a pena arriscar sua vida para alimentar seus vícios? 

 

6. Pedidos de oração – Marrocos 

ORE  

Hoje é o Dia do Trono, em comemoração à chegada do rei Mohammed 

VI ao poder. Interceda para que o líder do país tenha um encontro com Jesus e 

trabalhe pela justiça e bem-estar da população. 


