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A RECIPROCIDADE 

Provérbios 11. 17 

 
1. Leitura: Salmo 118. 1 

2. Cântico: Quão formoso és 

IBSPLAY: https://youtu.be/DpmB2u0TWII 

3. Confissão/Gratidão – Agradeça a Deus por sua misericórdia e infinito amor 

que nos proporcionou tamanho livramento do inferno ao enviar seu Filho para a 

nossa salvação. 

4. Leia Provérbios 11.17 – Em uma série de comparações entre os dois 

caminhos os quais são falados ao longo de todo o capítulo 11, Salomão mais 

uma vez no verso 17 compara aquele que age com bondade e aquele que pratica 

a maldade.  

Mas o que é ser bondoso na bíblia? É aquele que age com bondade, ainda 

que esteja diante de uma situação a qual se possa exigir conduta diferente. 

Pode-se entender bondade com misericórdia. Ao passo que aquele não age com 

bondade se acha em maldade. A essência é a bondade, a ausência dela se torna 

imediatamente em maldade. Já teve aquela oportunidade de ajudar alguém e 

logo após o sucesso da ajuda ficou com sensação de bem-estar? Pois bem, 

podemos entender agora o que o verso diz como fazer bem a si mesmo. E aquele 

que pratica a maldade? Esse pratica a maldade como consequência da queda e 

o não agir de Deus em seu favor.  

Vale ressaltar que os que fazer o bem só o fazem pela maravilhosa graça 

e misericórdia de Deus que os justificou. Enquanto aos que praticam a maldade 

só conseguem produzir isso, pois essas atitudes são os frutos da sua natureza. 

Algumas versões bíblicas falam que o homem que pratica a maldade atormenta 

a sua própria carne.  

Portanto devemos orar a Deus em agradecimento à justificação que Ele 

nos proporcionou, porque do contrário estaríamos fazendo mal a atormentando 

a nossa própria carne. 

https://youtu.be/DpmB2u0TWII
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5. Aplicação:  

• A criação de Deus era boa em sua essência, mas a queda transformou o 

homem bom em mau. 

• Após a queda, Deus escolheu alguns para serem justificados e esses são os 

que conseguem agir com bondade. 

 

6. Intercessão: 

Na lista de orações disponibilizada nos grupos da IBS, interceda por cada 

um dos irmãos.    

7. Ore por missões – IRAQUE 

Ore para que Deus tenha misericórdia dos cristãos que enfrentam 

perseguição no país. Peça para que a igreja floresça e o amor de Deus seja 

proclamado, prosperando e alcançando novas vidas. 


