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NINGUÉM PODE SE ESCONDER DE DEUS. 

Provérbios 5.21 
 

1. Leitura: Salmo 75.1 

2. Cântico: Oração - Purples 

IBSPLAY: https://youtu.be/1L7o48LNGtQ 

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 5. 21 – Lembram da história da criação? Lembram de como 

o homem e a mulher foram formados? Lembram de sua queda? Das formas 

inúteis que ambos buscaram para esconder seus pecados e suas vidas de 

Deus? 

Salomão está tratando aqui sobre o adultério, pois como vemos, o capítulo 5 

está falando sobre esse assunto. Tal pecado é cometido, é tramado, nos 

bastidores do anonimato, longe de qualquer tipo de holofote. 

É um “ato teatral” escondida nas cortinas da infidelidade, sob o holofote do 

engano. E não são poucos adúlteros que percorrem essa passarela do prazer 

ilícito posando, fingindo, serem honradas. Até possuem aqueles que passam 

ilesos da censura pública. Até mesmo aqueles que conseguem trair seu 

cônjuge, vivendo uma vida dupla fazendo juras de amor ao cônjuge durante o 

dia e se entregando aos braços da amante à noite. 

Mas, todos aqueles que conseguem esconder seu pecado de tudo e de todos, 

esquece que todos os seus delitos está a vista do Deus Todo-Poderoso, pois 

nada d’Ele pode ser obscurecido. 

Todos nós estamos perante os olhos do Senhor e ele considera todas as nossas 

veredas. Aprendemos com nossos antepassados que a “mentira tem perna 

curta”, isso nos dá uma certeza que nossas máscaras, um dia, cairão. Assim 

como o homem e a mulher, na queda, tentaram muitos meios de esconderem 

seu pecado do Senhor (Gn 3.6-8), e sem êxito, assim somos nós também, não 

somos capazes de ter o nosso caminho longe da vista de Deus e, logo no tempo 

https://youtu.be/1L7o48LNGtQ
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do Senhor, nossas mentiras, nosso pecado, será “revelado”. 

Aquilo que fizeram longe dos holofotes, com a porta do quarto trancada, será 

exposto sem nenhuma reserva. Oh, como será terrível o dia em que Deus 

chamar as pessoas para um acerto de contas! Como ficarão desamparados 

aqueles que se gabaram de suas aventuras! Como ficará confuso e perdido 

aquele que andou desavergonhadamente envolto pelas roupas contaminadas 

do adultério! 

5. APLICAÇÕES: 

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

• O prazer do leito pecaminoso, momentaneamente, pode ser prazeroso, 

mas o seu resultado é trágico, leva em passos largos a morte, ao inferno. 

Por isso, devemos abandonar todo e qualquer relacionamento que tem 

gerado em nosso coração, um desejo lascivo. Ame seu cônjuge, pois a 

aliança feita com ele durará para toda sua vida. 

• Não somente sobre o adultério, mas o devocional de hoje se aplica a toda 

e qualquer esfera da vida que há pecado. Todo o nosso pecado, uma 

hora, será “revelado” a todos que estão em nossa volta, pois não a nada 

que façamos em nossas vidas que não esteja longe da vista de Deus. Por 

isso, abandone-os e dedique-se ao Senhor. Peça perdão a Deus pelos 

pecados que você insiste em manter “às escuras” e arrependa-se.       

 

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

interceda pelos pedidos e agradecimentos de cada irmão. 

7. ORE POR MISSÕES - MALÁSIA 

O Ano Novo Chinês é comemorado neste mês. Entre os cristãos da Malásia, 

muitos são chineses. Continue orando por esses cristãos durante essa 

temporada, que a mão de Deus esteja sobre eles. 


