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AFASTE-SE DO MAL E BUSQUE O BEM 

Provérbios 13.19 

 
1. Leitura: Salmo 100.1-5 

2. Cântico: Quero louvar-te 

IBSPLAY: https://youtu.be/Q7J6FIiFRuw 

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 13.19 – O homem sem Deus, está terrivelmente preso em 

sua condição pecaminosa, enganado por uma falsa satisfação que reflete a 

disposição do seu caráter corrompido. Que terrível condição. No versículo de 

hoje não existe a comparação entre o tolo e o sábio. Este provérbio nos ensina 

sobre a triste realidade do homem que rejeita a instrução e vive de modo a 

desconsiderar Deus em tudo. Ele se satisfaz nisso e está preso numa condição 

que ele próprio é incapaz de mudar, e o pior, ele não está nenhum pouco 

interessado nisso. Devemos olhar para este texto e sermos gratos pela obra de 

Cristo na cruz, que mudou nossa condição eterna.  

Antes estávamos mortos em nossos delitos e pecados, sendo conduzidos 

por um mundo caído, guiado por Satanás e atendendo as vontades e desejos do 

nosso próprio coração. Nem sequer considerávamos Deus, não o desejávamos, 

não havia em nós nada que nos direciona-se a Ele. Nossos desejos 

pecaminosos estavam em acordo com nosso caráter corrompido e a nossa 

alegria era permanecer na prática do mal. Essa é a triste realidade do homem 

sem Deus, ser feito de tolo por ele mesmo e ainda ter prazer nisso. Mas Deus, 

sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, nos deu vida (Efésios 

2), nos tirou de uma condição terrível e perdida e nos trouxe para Ele, por graça, 

preciosa graça que nos deu a fé. Antes mortos, agora temos vida nEle, pela fé 

que nos foi dada em Cristo Jesus. O pecado já não nos satisfaz, pois não somos 

mais seus prisioneiros. Nossa alma não se agrada em satisfazer estes desejos 

pecaminosos, ao contrário, temos alegria e contentamento em obedecer e servir 
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Aquele que nos amou, que morreu por nós, sendo nós ainda seus inimigos. O 

pecado atrai o homem, pois o seu coração está ligado a isso. Nós, porém, somos 

atraídos a Cristo, pois nosso coração foi transformado por Ele de tal forma que 

podemos nos afastar do mal e buscar o bem, não por méritos nossos, mais por 

méritos do nosso Salvador e isso nos traz alegria e satisfação verdadeiras. Que 

maravilhosa condição alcançamos através da Cruz de Cristo!!! 

 

5. Aplicação:  

 

a. Não se satisfaça no pecado. O crente não deve viver na prática do 

pecado pois não mais estamos presos a ele. Pecados precisam ser 

confessados e abandonados pois isso é coerente com um caráter 

genuinamente transformado por Cristo. Um caráter transformado anseia 

e se satisfaz plenamente em Cristo e não mais em atender os desejos 

pecaminosos de sua velha condição. Lembre-se: “Enquanto o pecado 

não for amargo, Cristo não será doce”, Tomas Watson 1620-1686.  

 

b. Afasta-se do mal, busque a santidade. O pecado ainda nos atrai, por 

isso devemos nos afastar dele. Quando um pecado não é confessado e 

abandonado, ele torna nosso coração insensível, calejado e indiferente. 

Lembre-se do grande rei Davi, que desejou, adulterou, mentiu e 

assassinou e ficou indiferente a tudo isso por quase 1 ano, até que Deus 

teve misericórdia de sua vida e o confrontou, trazendo disciplina e 

correção de formas severas. Não deixei que o pecado o engane e o torne 

indiferente em sua busca pela santidade. 

 

6. Intercessão: Ore por missões – QUÊNIA 

Rogo* foi abandonado pela esposa e filhos após aceitar Jesus. Eles 

também levaram as mercadorias que o cristão vendia para sobreviver. Peça para 

que ele se mantenha firme na fé. 


