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PRESERVE A VERDADE 

Provérbios 12.22 

 
1. Leitura: Salmo 150. 1 

2. Cântico: Livre acesso 

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

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 12.22 – Essa grandiosa verdade, repetida por diversas vezes 

no livro de provérbios, deveria nos fazer temer: Deus abomina a mentira! Isto 

pois, a mentira é contrária a natureza de Deus e busca subverter aquilo é 

imutável no caráter divino: A Verdade! Assim, a mentira é de natureza diabólica 

(cf. Jo 8.44). Porém, Jesus, a imagem fiel do Santo Deus, é “o caminho, a 

verdade e a vida” (cf. Jo 14.6). Contudo, é curioso notar como os homens amam 

mais as trevas, a mentira, do que a verdade (cf. Jo 3.19).  

Portanto, a boca que profere mentiras é abominável ao Senhor.  A boca 

que profere mentiras nega a Jesus, a boca mentirosa nega a Deus, o homem e 

a mulher que conservam a mentira em seus lábios fazem um altar para o engano 

e se ajoelham diante dele, cantam louvores a ele. Mediante a isto, essa língua 

idólatra não tem seu louvor aceito por Deus. Assim, a mentira sempre será a 

atitude de um incrédulo, de um velho homem (cf. Cl 3.9-10). Os mentirosos não 

têm parte com Deus (cf. Ap 22.15). Deus é Santo, justo e verdadeiro (cf. Nm 

23.19), portanto, os mentirosos não podem conviver com Ele.  

Por outro lado, Deus se deleita com aqueles que preservam e falam a 

verdade (3 Jo 1.4). Esse deleite pode ser comparado com a degustação de um 

maravilhoso e delicioso prato. Deus se banqueteia com a verdade, ele desfruta 

com os de lábios honestas. Assim, só sentam a mesa do Senhor os homens que 

amam a sinceridade e que refletem a Cristo no exercício da verdade.  Só se 

deleitam com o Senhor aqueles que se assemelham com a descrição do Salmo 

https://youtu.be/3Pmb8iz8Q_A
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15.2-3. Por fim, devemos cultivar, para a glória de Deus somente o que é 

verdadeiro (vf. Fp 4.8). 

5. Aplicação:  

• ABANDONE A MENTIRA. A mentira é abominável para Deus, qualquer 

tipo dela, mesmo aquelas que julgamos “mentiras pequenas”. 

• PRESERVE A VERDADE. O Senhor se deleita na verdade e só se faz 

presente no exercício dela, caso contrário, devemos saber que o Santo 

Deus não habita entre os mentirosos.  

  

6. Intercessão: Ore por missões – BANGLADESH 

No Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, ore pelas crianças de 

Bangladesh. Muitas trabalham durante o dia e estudam à noite para prover o 

sustendo da família. Clame para que Deus as fortaleça. 

 

30 DIAS DE ORAÇÃO PELOS CRISTÃOS PRESOS 

10º Dia – ERITREIA 

Os cristãos que não são das igrejas ortodoxa, católica ou luterana 

enfrentam forte perseguição no país. Eles são monitorados pelas forças de 

segurança do governo por telefone e suas reuniões são atacadas pelas 

autoridades diversas vezes. Isso acontece porque há um interesse em 

apreender materiais cristãos e erradicar as igrejas domésticas. Os cristãos 

podem ser presos sem julgamento e mantidos em prisões desumanas por causa 

da fé. Muitos são levados para locais no meio do deserto, onde são trancados 

em contêineres de metal juntamente com outras 30 a 40 pessoas. Nesses locais, 

os dias são extremamente quentes e as noites muito frias. Além disso, eles 

podem sair dessas caixas apenas dez minutos por dia, para ir ao banheiro, que 

são os arbustos mais próximos.  

Essa falta de saneamento básico e mínimas condições de higiene fazem 

com que os prisioneiros tenham problemas gastrointestinais com frequência. 
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Enquanto os cristãos vivem esse pesadelo nas prisões em contêineres, os 

familiares deles convivem com a aflição de não saber onde eles estão, ou se 

ainda estão vivos. De acordo com a Lista Mundial da Perseguição 2021, a 

Eritreia é o segundo país com o maior número de cristãos presos, com 930 

detenções entre 1 de outubro de 2019 e 30 de setembro de 2020. 

ORE pelos cristãos presos na Eritreia, para que sejam guardados por Deus e 

consigam deixar o amor de Jesus impactar a vida de quem está ao redor deles. 


