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OS SINAIS DA MALÍCIA 

Provérbios 10. 10 

 
1. Leitura: Salmos 107. 1 

2. Cântico: Porque Ele vive 

IBSPLAY: https://youtu.be/yYIGopdsh8s 

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. 10 – Esse provérbios visa apresentar o terror da prática 

da mentira e a beleza do cultivo da prática da verdade.  

Na cultura brasileira há um costume de “piscar um dos olhos” a fim de 

sinalizar para alguém uma história que não é toda verdadeira. Bom, é 

exatamente essa a ideia deste versículo. Quantas vezes somos falsos ao 

falarmos bem de uma pessoa na sua frente, mas por detrás detoná-la?  Aliás, na 

frente da pessoa somos dicionário de elogios, porém ao comentarmos sobre ela, 

com outras pessoas mais próximas a nós, falamos umas “tantas”, “poucas e 

boas”, algo como: “Ai, precisava desabafar, não aguentava mais guardar isso 

comigo!”. Contudo, responda: Essa postura é genuinamente bíblica? 

A verdade é que por vezes nos falta franqueza, nos falta sinceridade, mas 

pior ainda é quando nos falta franqueza e sinceridade dentro da comunidade de 

fé. Vejamos, vamos fazer um exercício, vamos ponderar a exortação de Paulo, 

leia com atenção: “Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a 

verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo Corpo” (cf. 

Ef. 4.25).  Agora responda com sinceridade: Temos vivido essa verdade? Temos 

abandonado a mentira? Temos falado a verdade ao nosso próximo? Agora, 

observe novamente as palavras do apóstolo (cf. Ef 4.25), perceba que as razões 

pelas quais deveríamos cultivar a verdade, a sinceridade, é porque “[...] somos 

membros de um mesmo corpo”. Você leva a sério o fato de ser membro do corpo 

de Cristo? Melhor, você compreende que aquele irmão, que você porventura tem 

agido com falsidade, é membro do corpo junto a você?  

https://youtu.be/yYIGopdsh8s
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Assim, “Quem pisca os olhos traz desgosto, mas o que repreende com 

franqueza procura a paz”. Aquele que pisca o olho, nada mais é que aquele que 

age com falsidade pela frente, cheio dos elogios, mas por detrás está cheio de 

malícia. O seu piscar de olho, por si só, é malicioso. Em contraste, temos que 

aquele que repreende com franqueza é quem realmente procura a paz. Para 

alguns, a paz significa não se envolver com os problemas de ninguém, fingir que 

nem viu, fazer “ouvido de mercador”. Porém, temos que a verdadeira paz só 

pode ser promovida pela administração da verdade. Aliás, a palavra de Deus nos 

garante que “ferro com ferro se afia” (cf. Pv 27.17). Portanto, uma reprovação fiel 

e aberta do pecado tem mais probabilidade de promover a paz do que fingir não 

notá-lo. 

Por fim, é do procedimento bíblico que precisamos para a saúde dos 

nossos relacionamentos (cf. Mateus 18. 15-17). Perceba, que o modelo bíblico 

não dá margens para falsidade e fofocas.  Devemos cultivar a verdade, devemos 

amar a verdade, somos a comunidade da verdade, servimos a Jesus Cristo o 

qual é a perfeita e fiel encarnação da verdade (cf. Hb 3.13).  

 5. Aplicação:  

FAMÍLIA: 

a) Pais, sejam verdadeiros com seus filhos. Sejam exemplos daquilo que 

cobram e esperem deles aquilo que vivem;  

b) Ensinem desde cedo aos seus filhos que “[...] o Senhor disciplina a quem 

ama, e corrige a quem recebe como filho.” (cf. Hb 12.6 – Memorize esse 

versículo em família).  

IGREJA:  

c) Se você tem falado de algum irmão de sua comunidade local, mas ele não 

sabe disso. Resolva! Isso pesará sobre você!  

d) A prática da disciplina, a aplicação da verdade para a correção, deve ser vista 

não como um ato de ira, mas sim como uma sublime demonstração de amor;  

e) Cultive a verdade para com os seus irmãos, não promova contendas as quais 

só servirão para acumular provas para sua própria condenação;  

f) Ao perceber algo “incongruente” no seu irmão, procure-o! Busque-o antes de 
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sair falando. Viva os passos de Mateus 18. 15-17; 

SOCIEDADE: 

g) Não cultive mentiras entre seus amigos a fim de ser sociável, agradável ou 

ganhar o favor deles.  

h) Lembre-se que nenhuma mentira vale a paz e que somente aqueles que 

cultivam a verdade são os que promovem verdadeiramente a paz.  

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

pelos pedidos e agradecimentos de cada irmão. 

7. Ore por missões – SRI LANKA 

Muitos pastores e líderes em igrejas na ilha enfrentaram dificuldades 

durante a pandemia. Ore por eles e suas famílias, para que continuem servindo 

ao Senhor em meio a dificuldades financeiras. 


