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NÃO TRABALHE PARA O DIABO 

Provérbios 16.27 

 
1. Leitura: Salmo 75.1 

2. Cântico: Nosso Deus 

IBSPLAY: https://youtu.be/Newz1WBov9g 

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 16.27 – O provérbio aponta para uma postura 

demasiadamente perigosa. Não fala de um mal causada acidentalmente, ou um 

mal que é consequência da imprudência. O provérbio aborda o mal que é 

projetado, inventado, prototipado tal como uma peça é desenhada e 

desenvolvida em uma grande indústria. Assim, o coração humano pode ser uma 

fábrica do mal. A palavra “maquina” pode ser entendida como o verbo cavar, 

como um garimpeiro procurando ouro, a pessoas sem caráter procura o mal. 

De certa forma o homem mal é trabalhador, mas seu empreendimento é 

altamente prejudicial. Ele trabalha para desenvolver e realizar um propósito 

maligno. O labor e a energia dessas pessoas encontram-se em desenvolver 

narrativas, criar marasmos, instigar contendas e, por vezes, passar-se por 

inocentes. A verdade é que aqueles que foram transformados por Cristo vivem 

sua vida diante da luz, portanto, não há neles qualquer necessidade de se 

esconderem a fim de maquinarem situações traiçoeiras, discursos falsos, intrigas 

destruidoras e difamações bastante danosas. 

O que podemos aprender?  

- Os homens tem grande capacidade e criatividade de projetar e desenvolver 

projetos ilícitos;  

- Somente aqueles que são sem caráter, que não andam na luz, maquinam o 

mal; 

https://youtu.be/Newz1WBov9g
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- As pessoas sem caráter são perigosas, pois se escondem para efetuar seu 

intento, planejam com calma; 

- As palavras dos sem caráter são fogo devorador (aparentemente necessárias, 

mas destruidoras), por isso é perigoso dá ouvidos à pessoas assim;  

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

a) Seja cauteloso ao acreditar em gente que desacreditam e difamam os outros; 

b) Devemos ser “simples como as pombas” e “prudentes como a serpente” (Mt 

10.16).  

- Ouça com atenção, não procure desconfiar de tudo e todos, exerça confiança 

bíblica, contudo, seja prudente como as serpentes. Isso significa está sempre 

atento e alerta para os possíveis perigos. 

c) Quando tiver diante de qualquer problema, informação ou situação com seu 

irmão siga os passos de Mateus 18.15-18.] 

d) Modele seu caráter à semelhança de Cristo, manso e suave. Busque viver 

diante da luz, e não maquinando ou planejando o mal.  

6. Ore por missões – COLÔMBIA 

Ore por sabedoria e discernimento para a equipe colombiana no 

desenvolvimento das atividades e projetos a serem realizados em 2022. Que 

Deus lhe permita servir os mais perseguidos no país com excelência. 


