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ODEIE O SUBORNO 

Provérbios 15.27 

 
1. Leitura: Salmo 1 

2. Cântico: Glórias pra sempre 

IBSPLAY: https://youtu.be/sPUH-7aYqdg 

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 15.27 – Infelizmente, o tema da corrupção é recorrente para 

os brasileiros. As denúncias de corrupção vêm de todos os cantos do país e de 

todos os setores – público e privado No Brasil temos vários casos de corrupção, 

dos quais os mais famosos são: petrolão (esquema bilionário de corrupção da 

Petrobras durante os governos do PT) e mensalão (esquema de compra de votos 

de parlamentares deflagrado no primeiro mandato do governo de Lula). Segundo 

estudo realizado em 2011, pelo Departamento de competitividade e tecnologia 

(Decomtec) da Fiesp (Federação das Indústrias de São Paulo) revelou os 

prejuízos econômicos e sociais que a corrupção causa ao país. O valor chega a 

R$ 69 bilhões de reais por ano.  

Provérbios 15.27 denuncia o homem avarento, que busca acumular 

riquezas pela utilização de meios ilícitos, tais como extorsão ou corrupção. Quem 

assim procede, põe em problemas seus familiares.  

A avareza é um saco sem fundo. Quanto mais você tem, mais deseja ter. 

Ela gera no coração humano uma sede insaciável, uma busca desenfreada pelo 

lucro desonesto e uma insatisfação desmedida. Há pessoas que mentem, 

corrompem, matam e morrem por causa do lucro desonesto. A riqueza ilícita, 

porém, não lhe dá segurança nem paz. A casa do ávido por lucro desonesto, tem 

luxo, mas não tem descanso, tem conforto, mas não tem paz. Aquele que obtém 

riquezas por meios injustos colhe apuros, ou problemas, para todos os membros 

da família.  

https://www.bibliaon.com/versiculo/salmos_117_1-2/
https://youtu.be/sPUH-7aYqdg
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No entanto, quem repudia o suborno, viverá. Não é o rico desonesto que vive 

abundantemente, mas aquele que, embora pobre, odeia o suborno. É melhor 

viver uma vida modesta, mas com dignidade, do que ajuntar riquezas e ter o 

nome sujo na praça. É melhor ser pobre e íntegro do que ser rico e não ter paz 

de espírito. 

5. Aplicação - Pensamentos para a devoção pessoal/familiar: 

1. Resista a avareza, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males (1 

Tm 6.10)  

Aquele que obtém riqueza por meios injustos, atrai o castigo de Deus para 

si mesmo e para a própria família.  

2. Exercite o contentamento em Deus  

1 Tm 6.6-8 – 6de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o 

contentamento. 7Porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma 

podemos levar dele. 8Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. 

Fp 4.12-13 – Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter 

em abundância; aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de 

estar alimentado como ter fome, tanto ter em abundância como passar por 

necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece.  

Ore por missões – IRÃ 

Como em muitos outros países, a COVID-19 atingiu fortemente o Irã. 

Muitos perderam familiares e a economia se deteriorou. Ore pelas pessoas em 

luto e para que os iranianos sobrevivam à crise econômica. 


