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CULTIVE A BONDADE 

Provérbios 12.2 

 
1. Leitura: Salmos 119. 1-2 

2. Cântico: Alto preço 

IBSPLAY: https://youtu.be/ZAGX5eFXEdA 

3. Confissão/Gratidão – Perdoa-me por nossas falhas e ajuda-me a andar em 

tuas veredas. Te agradecemos pelo pão de cada dia e por todos os livramentos 

dados por tua poderosa mão. 

4. Leia Provérbios 12.2 – O texto separa dois tipos de pessoas: as que fazem 

o bem e os que tem más intenções. À primeira vista, pode ser que alguém pense 

que o homem é naturalmente neutro e capaz de fazer ou o bem ou o mal, 

segundo escolher. Mas não é isso que se deve deduzir desse texto, nem das 

Escrituras em geral. O texto destaca as más intenções por trás das ações. Ou 

seja, as ações exteriores vão revelar quem a pessoa é no coração. 

O que sou em meu coração? Jesus diz que de uma árvore má não pode 

produzir frutos bons e que só uma árvore boa pode dar bons frutos (Mateus 

7.18). Isso significa que a essência determina as ações. Primeiro uma pessoa 

precisa ser transformada, para então fazer o bem. Se faço algo em concordância 

com o que sou, então sou sincero e coerente. Se faço algo discordante do que 

sou, então sou contraditório e hipócrita. 

Um hipócrita pode, temporariamente, imitar os bons frutos de um 

verdadeiro cristão, mas não pode fazer isso por muito tempo e em todas as 

ocasiões. Pode até enganar alguns por um curto período, mas se observado de 

perto, será revelado o seu coração. 

O bem que você está fazendo é para os outros verem? É porque te faz se 

sentir bem, mas sem nenhuma conexão em agradar a Deus? Deus é aquele que 

sonda nosso coração, Ele vê todas as nossas intenções (Provérbios 21.2). Não 

adianta tentar enganar Deus. 

https://youtu.be/ZAGX5eFXEdA
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O texto também apresenta uma recompensa em para aqueles que fazem 

o bem: alcançar o favor do Senhor. O cristão não faz o bem para alcançar a 

salvação, mas porque foi transformado e agora quer agradar ao seu Senhor.  

Interessante pensar que se Deus mandou, devemos obedecer. Deus não 

precisaria oferecer nenhuma recompensa pela obediência, uma vez que se trata 

de uma obrigação por sermos criaturas. Mas Deus é tão gracioso que se agrada 

em recompensar seus filhos obedientes. Provérbios mesmo é um livro cheio de 

informação de boas coisas que colhemos quando obedecemos. Devemos 

cultivar o bem. Isso agrada a Deus e nos traz grandes recompensas. 

Há muitas maneiras de fazer o bem: ajudando, servindo, compartilhando, 

perdoando, encorajando, elogiando, doando, cuidando, estando por perto, 

ouvindo. Pense o quanto você pode encher seu dia com o bem ao próximo. Pela 

ajuda do Espírito Santo, podemos fazer o bem, honrando a Deus e abençoando 

o próximo. 

Por fim, podemos ver no texto a verdade que constantemente aparece na 

Bíblia: que todos serão julgados. Um dia, todos prestarão contas a Deus de seus 

atos, palavras e intenções. Qual a nossa esperança, então? Será que há alguém 

que não consegue enxergar em si mesmo muitas más intenções e inúmeros atos 

pecaminosos? Nossa esperança não deve estar fundamentada em nossa 

capacidade de realizar boas ações para compensar os erros, mas no fato de que 

Jesus levou sobre si os nossos pecados, morreu para pagar a pena por eles e 

ressuscitou. Recebemos libertação da condenação que recai sobre todos os 

homens somente pela fé em Jesus Cristo. E você, já pensou que vai prestar 

contas de tudo diante de um justo juiz? Acha que escapará da condenação por 

algumas “boas obras” sujas de suas más intenções? 

5. Aplicação:  

• Para o descrente: você já parou para pensar que terá que prestar 

contas de tudo que pensa, diz e faz diante de um juiz que vê tudo e 

julga justamente? O que você pensa que pode apresentar para se 

livrar da condenação? Somente Jesus Cristo pode ser a resposta 

apropriada;  
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• Aos casados: você tem feito o bem a seu cônjuge? Perdoe, cuide, 

sirva, elogie, encoraje, seja companheiro(a). Será recompensador 

honrar a Deus em seu casamento; 

• Aos pais e responsáveis: você tem cuidado de seu(s) filho(s), 

ensinado a Palavra de Deus, disciplinado quando erram? 

• Aos filhos: você tem obedecido e honrado seus pais? Tem ajuda em 

casa e feito seus deveres? 

• A todos os crentes: você tem vivido uma vida autocentrada e egoísta 

ou tem cultivado o bem em sua vida? Pense maneiras práticas de 

como você pode abençoar as pessoas ao seu redor com ações de 

amor. 

6. Intercessão: 

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

um dos irmãos.    

7. Ore por missões – COMORES  

Sylvie* é uma mãe cristã que enfrentava pressão da comunidade para 

participar das atividades islâmicas. A pressão era tanta que Sylvie* e as filhas 

deixaram o lugar em que moravam. Ore para que elas sejam continuamente 

fortalecidas através da palavra. 


