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HONESTIDADE E SABEDORIA 

Provérbios 10.31-32 

 
1. Leitura: Salmos 31.1-3 

2. Cântico: Livre acesso 

IBSPLAY: https://youtu.be/3Pmb8iz8Q_A 

3. Confissão/Gratidão – Ore engrandecendo ao Senhor, exaltando os atributos 

de Deus. Em seguida, peça perdão por seus pecados. 

4. Leia Provérbios 10.31-32 – Honestidade e sabedoria devem ser 

características dos filhos de Deus, filhos esses que têm a sua mente renovada e 

não conformada com este século (Rm 12:2). O verso 31 traz consigo um par de 

sentenças verdadeiras, uma aponta para a retidão do homem justo que esbanja 

sabedoria e verdade vinda do discernimento do Senhor e a outra sentença relata 

a perversidade da língua daqueles que não temem ao Senhor. Irmãos, todos nós 

pecamos e destituídos fomos da glória de Deus, (Rm 3:23), logo aprouve ao  

Senhor eleger alguns para compor o seu povo, esses são jorram a 

sabedoria, a verdade, outrossim não aprouve ao Senhor fazer algo para mudar 

o destino da outra parte dos que nasceram e permanecem no pecado, esses tem 

maldade em seu coração e a sua língua professa mentiras, maledicências e o 

mal. É sobre esse língua que a parte final do verso 31 fala. Ela será cortada, ou 

seja, toda a mentira a toda a informação que venha dela não subsistirá, mas será 

cortada, porque esse comportamento não advém do Senhor e não pode ser 

comportado pelos Seus filhos.  

O verso 31 diz que os lábios do justo sabem o que agrada, ou seja, falam 

a verdade, mais uma característica dos filhos de Deus. A segunda parte diz que 

a boca do perverso só perversidade. Aqui percebemos que há uma comparação 

entre a língua que fala a verdade e a que fala mentira. A mentira não é uma 

prática contemporânea, ela já existia desde que quando o homem caiu e esse 

foi. A serpente usou da mentira e do ardil para enganar o casal. Portanto, 
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devemos observar o conselho que Salomão nos dá através desse texto para nos 

afastar da mentira e da língua que a fala.  

5. Aplicação:  

- Deus escolheu seus filhos e forneceu a oportunidade de serem sábios. 

- Deus manifestou a sua ira para os ímpios deixando-os a mercê da sua conduta. 

Eles não conseguem dizer a verdade.  

6. Intercessão: 

Agradeça por sua família e pelos mantimentos sabendo que em tudo Deus 

tem suprido as nossas necessidades.    

7. Ore por missões – LAOS 

Louve a Deus pelos sete cristãos que foram libertados da prisão, após 

serem condenados por realizarem reuniões sem autorização. Peça para que 

Jesus continue usando a vida deles como testemunhos vivos da fidelidade e 

amor de Deus. 


