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CUIDADO COM OS CONVITES QUE RECEBEM 
Provérbios 1. 10-19 

 

1. Leitura: Salmo 31. 1-3 

2. Cântico: Oração – Banda Purples 

IBSPLAY https://youtu.be/Qub2y80US4M 

3. Confissão/Gratidão:  Silenciosamente, orem confessando os modos como a 

insubmissão à vontade soberana de Deus manifestou-se em suas vidas. 

4. Leia Provérbios 1. 10-19: Essa passagem nos ensina que a lealdade do filho à 

cosmovisão (visão de mundo, valores, estilo de vida), herdada de sua família deve ser 

claramente distinguida da cosmovisão dos pecadores, que procuram atraí-lo para sua 

corrupção. Portanto, tomem cuidado com o convite que recebem.  

a. Pecadores (1. 10). 

Os homens maus são chamados aqui de pecadores. Nas Escrituras, esse termo é 

reservado para descrever os descrentes, os não regenerados, que pecam 

continuamente e que se esforçam para levar os crentes a pecar com eles. Fazendo 

jus ao ditado, “ninguém gosta de pecar sozinho”, eles tentam o filho para fazê-lo 

desviar-se dos caminhos da retidão e da justiça e, assim, errar. 

b. Não cedas (1. 10b) 

A advertência, não cedas não se refere primariamente à intenção como um fator 

psicológico interior à pessoa de seguir a direção proposta, mas aos primórdios de um 

padrão comportamental e ações concretas que expressam essa intenção interior.  

c. Vem conosco (1.11) 

O discurso dos pecadores está repleto de indicadores negativos: eles são levados a 

descrever suas vítimas como “inocentes” (v.11a). A imagem que empregam para si 

mesmos é a da própria morte, tragando a vida (v.12b). Eles agem sem nenhum 

motivo... (v.11b). Os pecadores oferecem dinheiro fácil (v.13), aventura (v.11,12) e a 

camaradagem de fazer parte de um grupo - turma, galera, facção (v.14).    

https://youtu.be/Qub2y80US4M
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d. Traguemo-los (1.12) 

Os pecadores expõem seu crime como uma trama friamente calculada, arbitrária e 

selvagem contra uma vítima infeliz para não lhes dar nenhuma chance de escapar ou 

se defender (Lc 10.30). O paralelo de “embosquemo-nos” e espreitemos (v.11), 

revelam os pecadores ávidos se preparando para matar sua vítima.  

e. Acharemos toda sorte de bens preciosos (1. 13, 14) 

A motivação que impele esses pecadores viciados é a ganância. Paulo lembra a 

Timóteo que o amor ao Dinheiro é a raiz de todos os males (1Tm 6.10).  

Uma história que ilustra muito bem o que esses versículos ensinam, é o caso da 

família von Richthofen. Suzana von Richthofen, arquitetou a morte dos pais para ter 

acesso a herança deixada por eles.  

Para conhecer ou relembrar o caso von Richthofen:  

https://canalcienciascriminais.jusbrasil.com.br/artigos/323442322/caso-richthofen  

f. Se Estende A Rede (1.15-19) 

O caminho dos pecadores não é apenas errado, é um caminho de autodestruição. O 

pecador arma secretamente uma rede para o inocente, mas, no final, ela cai sobre ele 

mesmo (v.19). O ganancioso é enredado pela própria ganância (1Tm 6.9-11).  

 5. Pensamento para a devoção pessoal/ em família: 

a. O lucro injusto se agarra ao pecador e, por fim, o destrói, por isso, não se iluda com 

a possibilidade de obter dinheiro fácil, isso pode ser a sua ruína.  

b. Comprometa-se a dizer NÃO para todo convite que contraria a Lei de Deus.  

6. Cântico: Só em Jesus – Cantando as escrituras 

IBSPLAY https://youtu.be/f1I-2AfAt1U 

7. Intercessão:  Orem entregando-se a Deus e rendendo-se ao seu senhorio. Peçam 

que ele os capacite a serem submissos a sua santa vontade. 

 

https://canalcienciascriminais.jusbrasil.com.br/artigos/323442322/caso-richthofen
https://youtu.be/f1I-2AfAt1U

