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O MENSAGEIRO PERVERSO E O EMBAIXADOR FIEL 

Provérbios 13.17 

 
1. Leitura: Salmo 139. 1-2 

2. Cântico: Como ninguém me conheces 

IBSPLAY: https://youtu.be/60n42khi7mo 

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 13.17 – Como vemos, em todo o livro de Provérbios, existe 

o comparativo de dois tipos de pessoas: prudentes e tolos, sábios e ingênuos, 

obedientes e desobedientes. Agora o autor trata sobre o mensageiro perverso 

e o embaixador fiel. Esse comparativo nos aponta para duas formas que 

podemos responder a Palavra de Deus.  

  Um mensageiro é aquele que foi incumbido de transmitir, de forma fiel, 

uma mensagem recebida. É alguém responsável por falar tal conteúdo, sem 

adultérios, sem mudanças.  

  O mau mensageiro é infiel àquele que o comissionou. E negligente com 

respeito ao conteúdo da mensagem e descuidado com sua urgência. O mau 

mensageiro não apenas se precipita no mal e cai em dificuldade, mas também 

faz que outros caiam no mal. O mau mensageiro também é aquele que 

transporta mensagens de morte, e não de vida; de escravidão, e não de 

liberdade; de perdição, e não de salvação. E um agente das trevas, e não da 

luz. E um portador de más notícias, e não um arauto das boas-novas. É alguém 

capaz de alterar a mensagem do Evangelho para satisfazer aos seus desejos 

mais intensos, alguém que age como um falso mestre ou como no A.T., falso 

profeta (Dt 18.20-22; Mt 7.15-20; Rm 16.17-18). 

  O mensageiro fiel é completamente do infiel, pois ele é aquele que leva 

a mensagem com fidelidade e agilidade. Ele não retarda o tempo nem muda a 

mensagem. Ele é íntegro em seu caráter, fiel à sua missão e zeloso em sua 
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proclamação. O embaixador fiel é medicina. Tem pés formosos e lábios que 

destilam a verdade. É mensageiro de salvação, prega o Evangelho de forma 

genuína. É embaixador dos céus, ministro da reconciliação e profeta do 

Altíssimo. Sua vocação é sacrossanta, sua missão é bendita, sua mensagem é 

restauradora. O embaixador fiel leva esperança em Cristo por onde passa, 

espalha o perfume de Cristo por onde anda e esparge a luz do Evangelho por 

todos os recantos. 

5. Aplicação:  

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

• Prossiga em conhecer o Evangelho. Estude, pesquise, aprenda ainda 

mais sobre as boas-novas de Jesus Cristo, sobre o conteúdo bíblico. 

• Viva o Evangelho, praticando tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado 

através dos pastores, servos escolhidos por Deus para guardarem a Sã 

Doutrina. 

• Ensine seu(s) filho(s) a respeito da Palavra de Deus, sua importância e 

seu valor, pois ela nos ensina a ter uma vida digna no Evangelho 

6. Intercessão: Ore por missões – MARROCOS 

Weam* foi internado em um hospital psiquiátrico por seus familiares após 

se converter ao cristianismo. Clame pela libertação do cristão e para que a 

família conheça o amor de Deus. 

 


