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NÃO PROMOVA CONTENDAS! 

Provérbios 6. 16-19 
 

1. Leitura: Salmo 72. 18-19 

2. Cântico: Como ninguém me conheces  

IBSPLAY: https://youtu.be/60n42khi7mo 

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. 16-19 – Essa passagem é uma continuidade dos pecados 

descritos no trecho anterior sobre o homem mau, ou perverso, ou “homem de 

belial” (Provérbios 6.12-15). Agora são detalhados em sete pecados, sobre os 

quais é dito que Deus detesta. Vamos vê-los a seguir (versão NAA). 

• Olhos cheios de orgulho. Sem palavras, podemos expressar um 

terrível sentimento de desprezo pelo outro. Fomos criados todos à 

imagem e semelhança de Deus e, apesar da humanidade estar caída no 

pecado, ninguém deve desprezar o outro seja por motivos econômicos, 

sociais, raciais etc. Somos chamados a amar o próximo. Deus detesta 

quando alguém olha com desprezo para o outro. Não podemos agir com 

altivez e soberba. 

• Língua mentirosa. Deus é verdadeiro em tudo. É reto e fiel em suas 

palavras e ações. Jesus Cristo afirmou ser a verdade (João 14.6) e 

afirmou que o Diabo é o pai da mentira (João 8.44). Às vezes podemos 

ser tentados a conseguir algo ou evitar a perda de alguma coisa com 

mentiras, mas devemos lembrar que o Senhor detesta a mentira e, por 

isso, nunca irá recompensá-la. Como pode um filho do Pai da Verdade 

andar como o pai da mentira? 

• Mãos que derramam sangue inocente. Deus odeia o uso de violência 

com o próximo. É condenado por Deus que se mate o outro por motivos 

fúteis. Salomão não estava falando, por exemplo, daqueles que lutavam 

https://youtu.be/60n42khi7mo
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em seu exército para proteger seu povo, mas daqueles que não se 

importam em machucar e abusar fisicamente do outro para conseguir o 

que quer. Pessoas assim não podem se identificar com aquele que é 

Bondade. 

• Coração que faz planos perversos. É uma repetição do que foi dito a 

respeito do homem de belial (ou perverso). É a condenação de atitudes 

que estão no coração da pessoa. São os pensamentos maldosos contra 

outros. Mesmo que não cheguem a ser realizados, já ofenderam ao 

Santo Deus. 

• Pés que se apressam a fazer o mal. Aqui está se falando daqueles que 

não só efetivam os atos maus do seu coração, mas tem tanto prazer em 

realizá-los que têm pressa para a ação. O pecado deve ser um ato 

acidental na vida do filho de Deus e não algo em que tenhamos prazer 

e pressa em realizar. 

• Testemunha falsa que profere mentiras. É uma ação específica dos 

lábios mentirosos. Neste caso, alguém mente com a intenção particular 

de prejudicar o outro com seu falso testemunho. Jesus Cristo foi alvo 

deste terrível pecado, quando falsas testemunhas se levantaram para 

acusá-lo (Marcos 14.55-59) injustamente. 

• O que semeia discórdia entre irmãos. Este pecado recebe uma 

qualificação especial, pois é dito que Deus o abomina (v. 16), ou seja, 

lhe causa uma repugnância. Ele aborrece fortemente quem promove 

fofocas e espalha mentiras com o intuito de causar brigas e desarmonia 

entre as pessoas. Que o Senhor nos livre de cairmos nessa terrível 

atitude pecaminosa! 

 

Como filhos de Deus, com corações transformados, chamados à santidade, não 

podemos agir como pessoas das trevas. O comentarista Matthew Henry, ao falar 

desta passagem, comenta: “aquelas coisas que Deus odeia não devem ser  
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odiadas nos outros, mas devemos odiá-las em nós mesmos”. Por isso devemos 

refletir: como estão nossos olhos, boca e coração? 

Se tais pecados são constantes e regulares na vida de alguém, é o caso de 

buscar urgentemente a Deus, clamando por salvação, para que tenha seu 

coração transformado por Sua graça. 

5. Aplicação: Como filhos de Deus, com corações transformados, chamados à 

santidade, não podemos agir como pessoas das trevas. O comentarista Matthew 

Henry, ao falar desta passagem, comenta: “aquelas coisas que Deus odeia não 

devem ser odiadas nos outros, mas devemos odiá-las em nós mesmos”. Por isso 

devemos refletir: como estão nossos olhos, boca e coração? 

Se tais pecados são constantes e regulares na vida de alguém, é o caso de 

buscar urgentemente a Deus, clamando por salvação, para que tenha seu 

coração transformado por Sua graça. 

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

pelos pedidos e agradecimentos de cada irmão. 

7. Conclusão: Aqueles que são filhos de Deus devem refleti-lo em todas as 

falas, pensamento e ações. Devemos odiar o que Deus odeia, por isso é 

sempre oportuno o autoexame e a reflexão de se nossas ações e pensamentos 

estão de acordo com o caráter santo de Deus. 

8. Ore por missões – MIANMAR 

Interceda pelos cristãos que vivem em áreas impactadas pela guerra civil, 

especialmente no estado de Rakhine e Kachin. Ore pelas vítimas, para que 

sejam restauradas e fortalecidas, e haja paz no país. 


