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TESTEMUNHAS FIÉIS 

Provérbios 14.25 

 
1. Leitura: Salmo 90.1 

2. Cântico: Jesus te dou graças 

IBSPLAY: https://youtu.be/6xf0RfP60TU 

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 14.25 – Você é confiável? Na primeira parte do versículo de 

hoje, aprendemos que um testemunho verdadeiro pode ser a diferença entre a 

vida e a morte. Uma testemunha confiável é facilmente conhecida por isso, da 

mesma forma que alguém que faz da mentira um estilo de vida, é reconhecida 

por ser enganadora, alguém que não é digno de confiança, ideia expressa na 

segunda parte deste versículo. Não trata-se de ideias opostas, mas sim de 

verdades fundamentais. Um caráter moral transformado pelo evangelho deve ser 

notadamente reconhecido por seu testemunho fiel e verdadeiro. O justo, tem a 

verdade constantemente ao seu lado. Ele não usa da mentira para benefício 

próprio, não se deixa levar pelas oportunidades de se dar bem por omitir ou 

ocultar a verdade. Ele se mantém fiel, e por isso é digno de confiança. Este 

caráter não está presente no ímpio. Ele se guia por interesses egoístas e usa de 

todos os meios (a mentira) para obter vantagem sobre o outro. Não há 

compromisso com a verdade, pois a verdade não é benéfica para ele. Sua 

conduta e estilo de vida expõe de forma clara e latente, a quem ele realmente é 

servo, o pai da mentira, o Diabo. Paulo em Efésios 4 a partir do verso 17 mostra 

a clara diferença entre nossa velha condição, e nossa nova vida em Cristo e 

como temos a necessidade de nos despojar do velho homem e nos revestir da 

nova natureza, criada a partir de Cristo. Esta natureza, antes baseada e marcada 

pela mentira, agora deve abandonar esta prática. Antes não éramos confiáveis, 

agora temos a condição de viver baseados na verdade tornando-nos dignos de 

confiança. Este é o efeito prático, transformador e poderoso do evangelho. Antes 

https://youtu.be/6xf0RfP60TU
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éramos enganadores, mentirosos, agora temos a condição de sermos 

testemunhas fies, homens e mulheres dignas de confiança, pautadas e guiadas 

pela verdade. Num mundo que jaz no maligno, a verdade é algo em falta que 

deveria ser observado em nós, servos do Senhor. Que o nosso testemunho seja 

considerado fiel em toda e qualquer situação, pois desta forma, refletimos o 

caráter verdadeiro do nosso Deus. 

 

5. Aplicação 

a. Você é confiável? Em um tribunal, uma testemunha verdadeira será a 

diferença entre a justiça e a injustiça, entre a morte e a vida. Nosso 

proceder mostra o quanto somos confiáveis. Avalie sua vida e pondere o 

quanto você tem se mostrado digno de confiança para aqueles que o 

cercam. Qual é o peso de suas palavras? O quanto ela vale para as 

pessoas? Reflita. 

 

b. Abandone a mentira.  A mentira é um pecado que precisa ser 

abandonado. Busque no evangelho o poder para ser livre do pecado e 

viver em novidade de vida. Não seja marcado pelo pecado e sim pela 

luta contra ele. Confesse, se arrependa e abandone as práticas 

mentirosas. Conte com o perdão e restauração do nosso Deus e torne-

se alguém digno de confiança, torne-se uma testemunha fiel. 

 

Ore por missões – AFEGANISTÃO 

No Dia da Independência do Afeganistão, ore pela paz no país, que os cristãos 

secretos consigam agir como filhos amados de Deus e causem impacto na 

sociedade destruída pela guerra e pelo extremismo. 


