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O ENGANO NÃO COMPENSA 

Provérbios 12. 12 

 
1. Leitura: Salmo 108. 1-5 

2. Cântico: Ele é exaltado 

IBSPLAY: https://youtu.be/Kjfs9v1Tf-E 

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. 12 – O pecado nos atrai com promessas de facilidades, 

prazeres e satisfação e muitos são aqueles que são iludidos por ele. O livro de 

provérbios contrasta a todo instante as consequências e prejuízos de escolher o 

pecado, em detrimento a uma vida de obediência e temor a Deus. Toda vez que 

escolhemos o pecado, evidenciamos que não estamos satisfeitos em Deus, e 

que não cremos que Ele é capaz de cuidar e prover tudo que precisamos. O 

versículo de hoje, mostra o engano do pecado e seu aparente sucesso, em 

contraste com o fruto do justo, que está firmemente arraigado e ligado a Deus.  

A ideia do texto é mostrar que o ímpio, procura facilidades. Ele quer tirar 

o seu sustento de atividades que muitas vezes são pecaminosas alavancadas 

em meio a maldade e vileza. A facilidade e aparente sucesso seduz a muitos, 

mas o preço é muito alto a ser pago. Quantas vidas hoje são prematuramente 

ceifadas pois o trabalho justo e honesto é algo que não atraia aqueles que 

procuram lucro abundante e fácil. Um coração avarento e distante de Deus, será 

facilmente enganado e escravizado a uma vida sustentada por meio da maldade 

e dano ao próximo. Este caminho leva a perdição. Já o justo não é assim. Ele 

possui raízes fortes, princípios inegociáveis, que não são abalados em meio as 

circunstâncias. Sua vida é orientada e nutrida com base no temor a Deus, logo, 

suas ações sempre passam por uma reflexão consistente do que agrada e do 

que não agrada a Deus.  

Esta firmeza que o leva a viver de forma reta e honesta, pensando no 

próximo, também o leva a confiar plenamente na providência de Deus, mesmo 

https://youtu.be/Kjfs9v1Tf-E
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que sua vida seja simples e humilde. Uma raiz forte e profunda, está sendo 

constantemente nutrida e estará fortalecida em meio as provações e dificuldades 

desta vida. Uma vida nutrida por Deus, também gera frutos, e sabemos que os 

frutos servem de benção para aqueles que desfrutam da presença do justo. 

5. Aplicação:  

a) Cuidado com as facilidades e lucro fácil. Precisamos de sabedoria e 

discernimento para escolher nossa profissão e o meio pelo qual Deus 

usará nosso próprio trabalho para o sustento de nossos lares. Fuja de 

promessas de lucro alto e fácil, pois certamente, em algum grau, isso 

envolverá o prejuízo de outro. 

 

b) O temor a Deus nos protege. Procure viver de forma piedosa, 

buscando obedecer e considerar Deus em tudo. Esta é uma proteção de 

Deus para muitas armadilhas com as quais constantemente somos 

afrontados. O sábio toma suas decisões sempre considerando como ela 

pode afetar seu relacionamento com Deus e o próximo. Tema ao Senhor 

e viva com sabedoria para honra e glória dEle. 

 

c) Cultive um relacionamento profundo com Deus. Esteja arraigado 

profundamente em Deus, e confie em sua providência. Quanto mais nos 

relacionamos com Deus (através de sua palavra, da Igreja, da oração), 

mais estamos satisfeitos nEle e na forma com que ele cuida de cada um 

de nós. Desta feita, estamos protegidos do engano, saberemos lidar com 

as frustrações e provações e viver de forma contente, gratos pelo 

cuidado de Deus dispensado a nós. 

 

6. Intercessão: 

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

um dos irmãos.    
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7. Ore por missões – ARGÉLIA 

Hamid foi condenado a cinco anos de prisão por blasfêmia após 

compartilhar uma caricatura do profeta do islã em uma conta nas redes sociais. 

Clame para que Deus traga esperança de libertação. 

30 DIAS DE ORAÇÃO PELOS CRISTÃOS PRESOS 

 

3º Dia - EBRAHIM FIROUZI 

Ebrahim Firouzi é um líder cristão que sabe das consequências de seguir 

a Jesus no Irã. Em agosto de 2013, ele foi preso na penitenciária de Evin, em 

Teerã, e foi sentenciado a um ano de prisão e mais dois de exílio por fazer 

“propaganda contra a república islâmica”, “fazer e liderar evangelismo”, além de 

“criar um website cristão”. Após cumprir um ano da sentença, Ebrahim foi 

condenado, em 2015, por outros “crimes” que colocam a segurança do Irã em 

risco, segundo a justiça nacional, por estar “presente em encontro ilegal” e fazer 

“conluio com entidades estrangeiras”. Enquanto estava preso, o líder cristão teve 

a visita da família negada e perdeu a mãe para um câncer. Desde outubro de 

2019, ele está exilado internamente na cidade de Rask. Lá, ele precisa trabalhar 

para pagar as próprias despesas e continua a ser um discípulo de Cristo. Em um 

vídeo, ele denunciou a perseguição que enfrenta das autoridades e contou que 

teve a casa invadida e laptops, celulares e livros que usava nas aulas de teologia 

on-line confiscados. 

ORE agradecendo a Deus porque Ebrahim Firouzi não abandonou a fé mesmo 

durante a perseguição no Irã. Peça que ele seja consolado e guardado pelo 

Senhor. 

 


