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COMPULSÃO PARA O MAL 

Provérbios 4.16-17 
 

1. Leitura: Habacuque 3.17-18 

2. Cântico: Perdão – Paulo Baruk 

IBSPLAY: https://youtu.be/WOTpZhJCsKw 

3. Confissão/Gratidão: Agradeça a Deus por sua misericórdia e infinito amor 

que nos proporcionou tamanho livramento do inferno ao enviar seu Filho para a 

nossa salvação. 

4. Leia Provérbios 4.16-17 – Ontem vimos que o autor emprega seis 

imperativos para que não tenhamos parte com os perversos. Mas agora, ele dá 

todos os motivos para que não sejamos como eles. 

Nós devemos evitar o mal, pois ele é viciante e suas vítimas não conseguem 

dormir a menos que forjem o mal, a menos que façam o mal e, durante todo o 

dia, elas se alimentam de executar seus planos (v 17). Toda a nossa vida, 

nossas necessidades, o que almejamos, são dedicados ao planejamento e 

execução de atos de violência. 

Tais que praticam a perversidade “não conseguem dormir”, isso é uma 

indicação de seu impulso interior de causar transtornos ao longo do caminho. 

Geralmente é a noite, onde não há “ninguém” os observando, que eles planejam 

o mal. Somente depois de terem forjado o plano para prejudicar outros (3.7), a 

fim de beneficiar a si mesmos, é que eles conseguem dormir (3.24). 

Seus planos maliciosos envolvem o enfraquecimento e/ou a pilhagem de suas 

vítimas, preparando o caminho para o versículo 17. Assim como os perversos 

se revigoram à noite com seus planos malignos, assim também durante o dia 

se alimentam da sua execução. 

No verso 17 ele fala sobre o alimento dos perversos. O alimento comum dos 

antigos hebreus era o pão, pois ele representa o alimento em geral. Nesse 

entendimento o autor afirma que os perversos possuem “o pão obtido pela 

manipulação perversa”, ou seja, “a perversidade constitui sua dieta regular”, é 

seu alimento diário, se tornando seu nutriente necessário. 

https://youtu.be/WOTpZhJCsKw
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Sua dieta regular anseia por brutalidade, como quando os jogadores constroem 

seus cassinos grandiosos explorando os viciados, ou quando os ricos 

constroem suas mansões pagando aos trabalhadores menos do que lhes é 

devido, ou ainda, quando funcionários vivem no luxo defraudando a empresa. 

Alexander Pope expressou, de maneira bastante perceptiva, a tendência de se 

tornar endurecido no pecado: “O vício é um monstro de aparência tão 

assustadora que, para ser abominado, só precisa ser visto. Mas quando sua 

face é vista com frequência, torna-se um rosto familiar que, primeiro 

suportamos, depois, nos apiedamos e, por fim , aceitamos”. 

5. APLICAÇÕES: 

Agora, o que devemos fazer? O que precisamos decidir? 

• Os perversos não dormem sem conseguirem concretizar seus planos em 

fazer o mal. Com tantas verdade que aprendemos hoje, precisamos evitar 

todo e qualquer tipo de mal, tais coisas não podem fazer parte de nossas 

vidas. 

• Devemos ensinar nosso(s) filho(s) a não amarem o que é mal, mas 

buscarem aquilo que é o bem e que agrada ao Senhor. Precisamos ser 

testemunhas vivas daquilo que aprendemos a cerca de Deus e sua 

Palavra e, dia a dia, ensinar nossos filhos a respeito da fé e do amor ao 

Senhor. 

• Afaste-se de toda e qualquer nível de perversidade. Temos a tendência 

de cometer mais pecados que obedecer a Deus, por causa do nossa 

natureza pecaminosa. Por isso, precisamos confiar no Senhor, descansar 

n’Ele e perseverar até o fim. Lembrando que ser um perverso é ser 

alguém que vive uma vida em total rebeldia a Deus e Sua Palavra; é ser 

alguém que vive sua vida de pecado e intensifica tal vida dia a dia. 

Sejamos aqueles que ouvem a instrução de nosso Pai Celestial. 

 

6. INTERCESSÃO: Na lista de orações, disponibilizada nos grupos da IBS, 

interceda pelos pedidos e agradecimentos de cada irmão. 
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7. ORE POR MISSÕES - MIANMAR  

Ore pelos cristãos rohingya que enfrentam a intolerância da comunidade 

muçulmana e são tratados como inferiores pela sociedade. Que eles sejam 

guardados e sustentados por Deus em todas as situações. 
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