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ABANDONE A FALSIDADE 

Provérbios 13.5 

 
1. Leitura: Salmo 16. 1-2 

2. Cântico: Toma o meu coração 

IBSPLAY: https://youtu.be/bhYKGQMwSZ0 

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 13.5 – Os justos odeiam o que é falso. Essa afirmação é 

ímpar e devemos dar a ela a atenção devida. O que está traduzido por “falso” 

em nossas bíblias, aponta para palavras e ações que são de natureza 

mentirosa, portanto, pecaminosa. Sim, podemos pecar com palavras mentirosas, 

mas também com uma postura mentirosa. Assim, cabe-nos perguntar, como a 

falsidade surge entre nós? A resposta logo bem, A falsidade sempre surge da 

nossa afronta e desobediência para com as leis de Deus.  

A falsidade, sem sombras de dúvidas, é fruto da queda. Foi nesse 

contexto da desobediência que nossas mentes se voltaram para a falsidade a 

fim de camuflar nossa falha moral. Por vezes, alimentamos atitudes mentirosas 

visando sustentar uma vida que não é nossa, mas a antítese desse provérbio é 

poderosa e ameaçadora. Se por um lado os justos, aqueles que foram 

transformados para uma nova vida, negam o mal da defraudação. Por outro lado, 

os ímpios serão envergonhados e destituídos de graça. Parece que essa 

linguagem provê apontar para uma realidade pública, isto é, o ímpio terá seu 

pecado descoberto, assim, será envergonhado. 

Os verdadeiros cristãos têm outra postura, eles são justos nos méritos de 

Cristo, eles são conhecidos não pela mentira, mas sim pela verdade (cf. Jo 

18.37). Falamos em Lei de Deus, e temos que o supremo valor da verdade é 

sustentado pelo caráter de Deus – sua lei (cf. Ex 20.16). Além disso, o atributo 

de Deus, conhecido como “justiça” aponta para o repúdio de Deus pela mentira 

https://youtu.be/bhYKGQMwSZ0
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(cf. Pv 6.16-19). Um princípio semelhante se aplica à difamação: causar dano à 

reputação de alguém é furtar-lhe uma preciosa possessão (cf. Pv 22.1; Ec 7.1). 

Por fim, o que esse provérbio diz é defendido nas Escrituras como o todo: 

os justos são caracterizados pela veracidade – com efeito, eles “amam a 

verdade” (Zacarias 8.19) –, ao passo que os ímpios têm “lábios mentirosos” 

(Salmo 31.18; 120.2; Provérbios 10.18; 12.22; ver também Salmo 101.7; 

Provérbios 12.17; Jeremias 9.5; Oséias 4.1-2). Ainda, temos uma sublime 

verdade, pois uma das maneiras pelas quais amamos o nosso próximo é 

falando-lhe a verdade (Efésios 4.15, 25). Assim, mais importa cultivar a verdade 

e isso odiando tudo o que é falso!  

 

5. Aplicação: 

• Odeie o pecado da falsidade, da mentira, do engano. 

• Preserve boas conversações e conversações que promovam a verdade. 

• Que os nossos lábios e o nosso viver seja uma pregação vida do 

Evangelho.  

6. Intercessão: Ore por missões – MIANMAR 

Zin Kyaw* é um cristão ex-budista que enfrenta perseguição após se 

converter. Os líderes da aldeia ameaçam a família do cristão para que ele 

abandone a fé. Ore por proteção e encorajamento para ele. 

 

30 DIAS DE ORAÇÃO PELOS CRISTÃOS PRESOS 

20º Dia – PAQUISTÃO 

No país de maioria islâmica, os cristãos são vítimas do extremismo 

religioso e de leis baseadas na sharia, que punem a apostasia e blasfêmia contra 

a religião muçulmana. Porém, muitos seguidores de Jesus são acusados 

falsamente de falar contra o islã e, mesmo sem provas, acabam presos e 

condenados à morte. As igrejas cristãs existem, mas as que são ativas no 

evangelismo enfrentam severa perseguição da sociedade. Até os mais jovens 
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enfrentam hostilidade por amor a Cristo. As meninas cristãs correm o risco de 

sequestro e abuso sexual e, muitas vezes, são forçadas a se casarem com os 

agressores e se converterem ao islã. O Paquistão está na Lista Mundial da 

Perseguição 2021 como um dos países onde mais cristãos foram presos por 

manterem a fé em Jesus.  

ORE para que os cristãos condenados injustamente no Paquistão sejam 

socorridos por Deus. Que eles se mantenham firmes na fé, testemunhem o amor 

de Cristo e sejam julgados com retidão e verdade. 


