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NÃO ESPALHE ÓDIO 

Provérbios 10.18 

 
1. Leitura: Salmos 115.18 

2. Cântico: Coração igual ao Teu 

IBSPLAY:  https://youtu.be/YDU7fLlEF6k 

3. Confissão/Gratidão – Em oração, reconheça a grandeza de Deus, clame ao 

Senhor confessando os seus pecados e agradeça o seu perdão e sua 

providência.   

4. Leia Provérbios 10.18 – A nossa vida é cercada por escolhas, porém nem 

sempre é fácil discernir entre o bem e o mal, o bom e o ruim, o melhor e pior.  A 

nossa grande dificuldade para escolher encontra-se justamente no fato de não 

sabermos definir o que é realmente o bom e o que é realmente o ruim. Aliás, 

nossa velha natureza, corrompida pelo pecado, busca sempre nos inclinar para 

o mal.  

Seria muito mais simples escolher entre o bem e o mal, caso nós 

soubéssemos com clareza o que é o melhor para nós. O homem pecador abraça 

a depravação, pois tem a certeza de que aquele pecado lhe dará algum 

benefício, ledo engano (cf. Pv 14.12)! Se pudéssemos ter certeza, por nossa 

própria capacidade, daquilo que é verdadeiramente bom, escolheríamos sempre 

esse algo melhor. Entretanto, a grande verdade é que nunca haveremos de fazer 

boas escolhas na ausência dos santos conselhos de Deus, na ausência do  amor 

a Palavra. Contudo, o cenário que provérbios nos propõe é dramático, 

subversivo, complicado e difícil. Há situações em que não vamos ter de escolher 

entre o bem e o mal, mas teremos de escolher entre o mal e o mal, e esse é um 

contexto bem difícil.  

O provérbio nos leva a essa configuração. Na situação em que o ódio se 

faz presente em nosso coração. O ódio nos coloca em uma sinuca de bico, para 

onde corrermos inclinaremos para o mal. Aquele que odeia tem de decidir como 

https://youtu.be/YDU7fLlEF6k
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agirá para com aquele que é odiado por ele — e nenhuma das opções é boa. É 

a escolha entre o mal e o mal. Vejamos:  

Uma das atitudes comum entre “aquele que odeia”, o portador do ódio, é 

a de “esconder seu ódio”. Talvez para não ser interpretado de forma errada, 

ou para não atrair para si problemas de maior grau, ou ainda para não “dispensar 

a raiva” em alguém. De qualquer modo, essa atitude é mentirosa e hipócrita. A 

pessoa se traveste da mentira, e lançando mão de “lábios mentirosos”, procura 

criar uma imagem externa que não corresponde com aquilo que de fato está em 

seu coração. Estas pessoas usam de um falso autocontrole como desculpa para 

encobertar o seu pecado do ódio.  

Uma outra atitude comum, que não é melhor ou menos preocupante que 

a primeira, é a imaturidade. Nesse caso, o desprovido de sabedoria decide, de 

forma pecaminosa, atacar a pessoa por quem destila ódio, esses são os tolos. 

Uma das ferramentas maus utilizadas pelos tolos é a difamação. Os tolos 

promovem falações e saem falando para um e outro, motivado puramente pelo 

seu ódio, isso as vezes parece sútil, mas é bem mais real do que parece. O ódio 

nos leva a inventar mentiras, distorcer a verdade, desconsiderar nosso próximo. 

Por fim, como deveria agir o cristão, aquele que foi resgatado pelo 

Evangelho? Como escolher entre o mal e o mal? Bom, a graça da cruz é que 

essa escolha foi feita por nós, essa difícil escolha que seríamos incapazes de 

fazer. Quando parece impossível saber lidar com o ódio, temos que a resposta 

encontra-se em uma terceira via: “O perdão amoroso de Jesus”. Significa 

justamente deixarmos de lado o ódio pelo poder do Evangelho, abandonar os 

sentimentos estranhos, mortificar as mágoas, as amarguras, frustrações e 

decepções. A terceira via nos lembra que ninguém é perfeito, mas que estamos 

caminhando para sermos semelhantes a Cristo.  

5. Aplicação: Se você esconde seus sentimentos de ódio para com seu próximo: 

Cuidado!  Pois a “máscara” da mentira, mais cedo ou mais tarde, cai e o que 

estava oculto vem à tona. O ódio lhe cega o suficiente para não perceber que a 

verdade costuma aparecer e que o mentiroso quase sempre é descoberto, razão 

pela qual é chamado de tolo. O melhor é ver em nós as falhas do pecado, mas 
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ver em Cristo o exemplo do amor e do perdão a fim de imitá-lo. Basta seguir o 

ensino de Pedro: “Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os 

outros, porque o amor cobre multidão de pecados” (1Pe 4.8). 

 

6. Intercessão: (Distribua entre o seu grupo) 

• Pela regressão da pandemia; 

• Um clamor  pela intervenção do Senhor; 

• Mobilização das igrejas do Brasil; 

• Irmãos da IBS: 

Darcy Coimbra - pede por seu esposo, Mário Serejo que está internado. 

Danielle Batista - oração pelo pr. Jorge da Igreja Batista Maranata em 

Feira de Santana-BA, que fará uma cirurgia hoje a tarde para retirar um 

tumor. 

Adriana Sicsú - oração por seu primo, pastor Isaque, que não está bem. 

Teve muita febre durante o dia e provavelmente não vai ser extubado hoje. 

Maria Iraildes - agradece a recuperação do seu genro Roberto, o mesmo 

encontra-se em casa. Pede orações pelos resultados dos seus exames. 

 

7. Ore por missões – PAQUISTÃO 

No Dia da República do Paquistão, ore pela vida dos cristãos no país, 

para que vivam a palavra e cumpram a grande comissão, expressando o caráter 

de Cristo. Que também sejam fortalecidos por Deus. 


