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O ENGANADOR SERÁ DESTRUÍDO 

Provérbios 6. 12-15 
 

1. Leitura: Salmo 67. 1-7 

2. Cântico: Castelo Forte – 323 Cc 

IBSPLAY: https://youtu.be/r2vgveBfUqg 

3. Confissão/Gratidão: Exaltem ao Senhor em oração por suas maravilhas, 

confessem os pecados perante Deus e agradeçam por sua graciosa salvação. 

4. Leia Provérbios 6. 12-15 – No trecho lido, o sábio faz um alerta contra o 

homem mau, ou perverso. As versões mais antigas chamam de “homem de 

belial”. Belial significa ímpio ou iníquo. Trata-se de uma personificação, uma 

criação de uma pessoa cheia de atitudes contrárias à vontade de Deus. Veja e 

compare a atitude deste homem e a sua. Primeiro, o homem perverso anda com 

iniquidade na boca (NAA), ou seja, engana os outros com suas palavras, 

mentindo, falando maldades contra os outros. Há vários pecados ligados à fala. 

Os filhos de Deus devem usar sua boca para abençoar os outros e dar bom 

testemunho da verdade. Como está a minha boca? As palavras que tenho falado 

são verdadeiras, fiéis e abençoadoras? Outra característica do homem mau é a 

utilização de sinais e gestos que expressam intenções pecaminosas. Muitas 

vezes podemos pecar sem verbalizar nada, com olhares indevidos, gestos 

perversos e outras “falas” que expressamos com o corpo. Até contra isso a Bíblia 

alerta. Meus gestos e olhares têm glorificado a Deus?  

A terceira característica que o texto fala é a da perversidade no coração, 

planejando o mal e semeando discórdia. Aqui o nível de maldade é interno e 

pode passar despercebido aos olhos. Jesus também alertou para o pecado no 

nível interno (Mateus 5.21-22, 27-28). Quantas vezes as palavras podem ser 

doces, mas a intenção é destruir pessoas e relacionamentos, tirar o que é do 

outro, provocar brigas etc. De muitas maneiras podemos agir como o homem de 

belial, maquinando o mal contra os outros, seja por inveja ou por outros motivos. 

Devemos orar como o salmista, pedindo para Deus nos sondar e nos mostrar os 
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intentos pecaminosos do nosso coração. O versículo 15 descreve o fim do 

homem perverso: a destruição. O salário do pecado é a morte (Romanos 6.23). 

Não se deve confundir com justiça própria para a salvação. Ou seja, não se deve 

imaginar que o texto está contrapondo alguém que faz estas coisas perversas, 

e sofre a condenação, com alguém que passa a vida sem fazer nada disso e que 

será recompensado com vida eterna. A Bíblia mostra que todos estamos 

naturalmente numa situação de pecado e miséria. Somente pela graça de Deus 

somos transformados para andar em atos de justiça. Aqueles que permanecem 

sem arrependimento de seus pecados, sem confiar somente da obra redentora 

de Cristo não pode esperar outro destino senão a destruição eterna. Se não 

fosse assim, não haveria esperança para ninguém. Mas graças a Deus por Jesus 

Cristo que nos dá o perdão e vida eterna. 

5. Aplicação:   

a) Como está a sua boca? As palavras que você tem falado são verdadeiras, 

fiéis e abençoadoras? 

b) Como você tem usado seu corpo? Seus gestos e olhares têm glorificado a 

Deus? 

c) E o seu coração? Têm invejado, desejado e planejado o mal contra outros? 

d) Você tem confiado em Jesus Cristo para te livrar de seus pecados e te 

conduzir à vida eterna? 

6. Intercessão: Ore para que as famílias, jovens, adolescentes, crianças e 

adultos falem, se portem e tenham intenções que verdadeiramente horam a 

Deus. 

7. Conclusão: Não devemos agir como o homem mau descrito em Provérbios, 

antes ter uma vida completamente santa e pura com pensamentos, palavras e 

ações que glorifiquem a Deus. 

8. Ore por missões – CHINA 

Herman* e uma equipe de jovens evangelistas foi para uma comunidade 

majoritariamente budista no Sudoeste da China pregar a palavra. Peça ao 

Espírito Santo para tocar nas vidas para que se convertam. 


