
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

   

 

           
 

O CAMINHO DO SUCESSO 

 

Salmo 1 

 

        Todos nós queremos ter sucesso na vida e tudo o que fazemos visa alcançar o 

sucesso. Medimos o nosso sucesso pelos resultados que colhemos. Ainda que muitos 

queiram se enganar, vivendo um aparente sucesso, mostrando uma vida FAKE nas redes 

sociais (riqueza, carros, casas, viagens, bens etc), mas o verdadeiro sucesso continua 

sendo medido pelos nossos resultados.  

 

       Cada pessoa tem as suas aspirações, sonhos, desejos...E nem sempre sucesso na 

vida é ter muito dinheiro.  Sucesso não é igual para todos, mas o que é igual é que 

“sucesso se prova com resultado concreto”. E a grande pergunta para a nossa reflexão é: 

Queremos ter sucesso ou aparentar sucesso? 

 

      Precisamos definir para nós mesmos o que é sucesso. Muitos pensam que sucesso na 

vida é ter muito dinheiro. Mas e o ter dinheiro e não ter saúde seria sucesso¿ E o ter 

dinheiro e perder a família¿ E o ter muito dinheiro e ir para a cadeia? 

  

      No Salmo 1 temos aqui a situação de dois tipos de pessoas: JUSTO e o IMPIO. Eles 

são medidos pelo resultado que colhem. O JUSTO é alguém que possui 

ESTABILIDADE, TEM FRUTOS DENTRO DE CADA ESTAÇÃO, TEM FOLHAS 

BRILHANTES (aparenta sim o sucesso) e É BEM SUCEDIDO em seus 

empreendimentos. JÁ O IMPIO NÃO É ASSIM, “são palhas que o vento dispersa”,  

 

SÃO REPROVADOS EM SUAS MAQUINAÇÕES, SÃO PECADORES = EXPOSTO 

A CONDENAÇÃO...; SERÃO AO FINAL REPROVADOS! 

      DOIS CONSELHOS EU EXTARIO DESSE SALMO 1: 

 

I – SINTA PRAZER NA LEI DO SENHOR 

 

1.1 – Meditar para Conhecer a Vontade e os Princípios de Deus: 

1.2 – Meditar para AMAR a Vontade e os Princípios de Deus: Deut 6:3-9 

1.3 – Meditar para VIVER a Vontade e os Princípios de Deus: 

1.4 – Meditar para RECHAÇAR, REJEITAR os CONSELHOS E OS CAMINHOS DOS 

ÍMPIOS: já descarta e nem aceita negociar... 
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II – SELECIONE AS SUAS INFLUÊNCIAS E AMIZADES 

 

       2.1 – NÃO DÊ OUVIDOS AOS CONSELHOS DOS ÍMPIOS: seguir e ouvir um 

ímpio, alguém que não teme a Deus, que não AMA a Lei do Senhor¿ O que essa pessoa 

terá para te ensinar¿ Quebre princípios que você se quebra! 

       Os ímpios atraem com uma vida desregrada... aparente riqueza... poder, fama, 

amigos... Não se engane! A grande maioria deles não consegue dormir em paz... vivem 

um grande vazio...  

 

     2.2 – NÃO SIGA OS PRINCÍPIOS DOS IMPIOS: CAMINHO = DEREK= maneira, 

hábito, no sentido figurativo se refere ao caráter moral. 

      QUEM VOCÊ SEGUE NAS REDES SOCIAIS? 

 

      Estamos mergulhados numa crise ética, moral, sem precedentes que nos envergonha 

mundialmente! Brasileiro, no exterior, é visto como trambiqueiro, enrolão, golpista... as 

Mulheres, como ...! Entramos debaixo de uma regência maligna terrível...!  

    2.3 – NÃO SE ASSENTE NA RODA DOS ESCARNECEDORES: aqui temos um 

desafio para análise e interpretação. 

 

              Isso quer dizer que não podemos ter amigos Ímpios? Não! – MARCOS 2:16 

“Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia (sentado à mesa com...) dos 

pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: Por que come e bebe ele com 

os publicanos e pecadores¿”! SABEM POR QUE? POR QUE OS SÃO NÃO 

PRECISAM DE MÉDICO, MAS SIM OS DOENTES...  

 

             Somos chamados para sermos SAL E LUZ... Temos que ter o máximo de 

cuidado ao LIDAR COM IMPIOS... eles tentam nos enganar, nos envolver, nos coptar... 

eles querem ver a nossa queda... eles querem ver a nossa desistência... !   

 

CONCLUSÃO: Os PECADORES (CHATTA = EXPOSTO à condenação) não 

permanecerão na CONGREGAÇÃO dos JUSTOS! 

       SABE QUEM TIRA A PESSOA DA IGREJA/CONGREGAÇÃO¿ OS SEUS 

PRÓPRIOS PECADOS! Mais cedo ou mais tarde a pessoa se afasta, caso não se 

arrependa e mude... !  
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