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APARÊNCIA NÃO PÕE MESA 

Provérbios 12. 9 

 
1. Leitura: Salmos 116. 1-2 

2. Cântico: Reina em mim 

IBSPLAY: https://youtu.be/_ypHYwIIvbc 

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 12. 9 – O mundo está cheio de gente que fala muito e faz 

pouco, propagandeia seus feitos, mas não os apresenta como fatos; o mundo 

está tomado por gente cujas obras negam suas palavras. Pessoas que 

aparentam algo que não são, vivem uma vida de farsa.  

  O falastrão é aquele que comenta aos quatro ventos que está 

construindo um arranha-céu, mas na verdade está levantando apenas um 

galinheiro. Ele usa de hipérboles para sua autoimagem e faz propaganda 

enganosa de si mesmo e de suas obras. Gasta seu tempo falando de façanhas 

que nunca realizou, de fortunas que nunca granjeou, de influências que nunca 

exerceu, de planos que nunca se tornaram realidade. Aqueles que habitam na 

casa da ilusão e vivem no reino da mentira enfrentarão a dura realidade da 

pobreza extrema.  

  A sabedoria mostra que é melhor falar pouco e dar conta do recado do 

que falar muito e nada fazer. É melhor ser humilde e fazer o seu trabalho. É 

melhor fazer do que falar, pois o ser humano não é aquilo que ele fala, mas 

aquilo que ele faz. O fim da linha da vangloria é o desprezo, mas a reta de 

chegada da humildade é a honra. Quem fala e não faz é alcançado pela 

pobreza, mas quem se estima em pouco e faz o seu trabalho alcança a 

prosperidade.  

5. Aplicação:  

Agora, o que devemos fazer? O que precisamos decidir? 

https://youtu.be/_ypHYwIIvbc
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• Pare de falar aquilo que você não faz. Seja proativo, busque fazer e se 

comprometer com uma coisa de cada vez. Entender seus limites, ser 

humilde, significa confiar no Senhor e depender d’Ele em tudo. 

• Peça perdão aqueles que você machucou com uma vida de aparência. 

Não só peça perdão, mas tenha uma atitude diferente do que você já 

viveu! 

• Se comprometa com aquilo que você conseguirá fazer, fale somente 

aquilo que você conhece, diga “não sei” quando realmente não tiver 

convicção do assunto tratado, seja uma pessoa humilde, dependente do 

Senhor, pois somente Ele pode transformar o seu coração, sua 

cosmovisão. 

6. Intercessão: 

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

um dos irmãos.    

7. Ore por missões – CHINA 

Agradeça pela libertação do irmão Marcus*. O cristão tinha sido multado 

por pregar o evangelho, mas como não tinha dinheiro para pagar a multa, foi 

condenado a seis anos de prisão. Ore para que agora ele seja curado de todo 

trauma e dificuldade vivida. 


