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ANDANDO COM INTEGRIDADE 

Provérbios 10. 9 
 

1. Leitura: Salmos 106. 48 

2. Cântico: Em espírito, em verdade 

IBSPLAY: https://youtu.be/b9MwavlB1ak 

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 10. 9 – Quem anda com integridade anda seguro, mas o 

que perverte os seus caminhos será descoberto. 

Os livros de Provérbios e Salmos utilizam muito a palavra caminho e o 

verbo andar com o sentido de curso da vida, da jornada da caminhada diária. 

Neste versículo somos levados a perceber o “andar” seguro em oposição ao 

caminho tortuoso. 

Quem anda com integridade anda seguro 

O que é andar com integridade ou em sinceridade (como algumas versões 

apresentam)? É andar conforme os princípios e valores de Deus, revelados na 

Bíblia. É não ter planos maus intencionados, cobiçosos ou para prejudicar outros. 

Também significa não ser falso e dissimulado nas atitudes, negócios e 

relacionamentos, mas verdadeiro, honesto e fiel. Podemos encontrar na Bíblia 

exemplos de homens que andaram com integridade. Como José, que se 

manteve fiel mesmo quando injustiçado; ou Daniel, que não se deixou 

contaminar com as ofertas do rei da Babilônia e serviu firmemente a Deus 

mesmo em ambiente hostil. Devemos lembrar que orientações como esta, de 

andar em integridade, só é possível àqueles que já nasceram de novo. E, mesmo 

o crente, não pode cumpri-las pelas próprias forças, mas na total dependência 

do Espírito Santo. O bom resultado obtido por quem anda em integridade é a 

segurança. A paz acompanha os que andam em sinceridade. Quando agimos 

assim, não precisamos temer, ainda que haja perdas menores, o caminho é 

seguro, pois é guiado pela poderosa mão de Deus. 

 

https://youtu.be/b9MwavlB1ak
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O que perverte os seus caminhos será descoberto 

E o que é perverter seus caminhos? Significa torcer, tornar torto, 

desfigurar o trajeto original. Portanto, o texto se refere a alguém que toma 

atitudes na sua vida que estão tortas. Tortas em relação a qual padrão? Ao 

padrão de Deus, que é fonte de toda verdade, bondade e retidão.  

Podemos pensar em pessoas que agem com desonestidade para se 

favorecer num negócio, ou em alguém que espalha um boato para prejudicar um 

desafeto seu, ou atos de corrupção praticados para receberem enriquecimento 

ilícito. Mas também podemos pensar em “pequenos” erros que fazemos e 

escondemos, como mentir ao chefe sobre o porquê não foi ao trabalho, ou 

escolher dar um “jeitinho” para conseguir adiantar o serviço naquela repartição.  

Os exemplos podem ser inúmeros, mas o importante é perceber que o 

caminho tortuoso é pecaminoso por estar longe da vontade revelada de Deus. 

E as consequências para quem anda por esses caminhos pervertidos? 

Ele será descoberto. Ou seja, quem tem atitudes falsas e enganadoras será 

desmascarado. Devemos pensar em duas vertentes dessa consequência. Em 

primeiro, na relação com outros homens.  

As pessoas descobrirão as más intenções, os planos desonestos, as 

ações dissimuladas. Em segundo, e mais perigoso, em relação a Deus, que tudo 

vê e julga retamente. Isso aponta para o juízo final, quando toda palavra e má 

intenção será revelada e ninguém ficará impune (1 Pedro 4.5). Nada ficará oculto 

ou passará despercebido aos olhos de Deus, conforme o próprio Jesus disse em 

Lucas 2.12.  

Talvez você conviva constantemente com injustiças, perversões da 

verdade e competitividade desleal e, por isso, se sinta tentado a reagir com 

atitudes não aprovadas por Deus.  

Lembre-se que vale à pena andar em integridade. Peça a Deus ajuda 

constante para andar em caminhos retos. 
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5. Aplicação:  

a. Seu coração dá sinais de que foi transformado, ou seja, você tem desejado 

andar em integridade diante de Deus, não para conquistar algo, mas porque 

sabe que é dele? 

b. Clame a Deus para que você, cheio do Espírito, ande em integridade para a 

glória Dele. 

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

pelos pedidos e agradecimentos de cada irmão. 

7. Ore por missões – MALDIVAS 

Interceda pelos cristãos que vivem nas Maldivas. Os cristãos conhecidos 

que vivem lá são trabalhadores migrantes da Índia e do Sri Lanka. Que eles 

continuem buscando a Cristo e tenham a fé fortalecida. 


