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CUIDADO COM O HOMEM PERVERSO 

Provérbios 16.28 

 
1. Leitura: Salmo 128.1 

2. Cântico: Tu és Soberano 

IBSPLAY: https://youtu.be/IB4LfIwBHxo 

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 16.28 – Este provérbio fala a respeito do homem perverso. 

Nós, por vezes, não acreditamos que existam pessoas assim. O fato é que elas 

existem e são altamente prejudiciais a qualquer esfera social. Bom, mas, nós 

mesmo podemos ser pessoas perversas, elas existem. O fato é que este 

provérbio é uma espada de dois gumes: (1) Nos alerta sobre a existência de 

pessoas que executam o mal; (2) Nos alerta sobre a possibilidade sermos 

pessoas perversas.  

O provérbio se esforça em nos conceder uma característica marcante 

daquele que é perverso. Esse tipo de pessoa na maioria das vezes “provoca 

dissensão”, ou seja, causa desavença entre pessoas e pessoas. Vale a nós 

recordamos que Deus detesta aqueles que causam contenda entre irmãos (vf. 

Pv 6.16-19). A razão desse provérbio é alertar contra-ataques desse tipo, já que 

eles vêm travestidos de amizade, preocupação e avisos de um amigo — só que, 

nesse caso, de um falso amigo.  

Além disso, o homem maldoso “espalha boatos”. Ele não faz ataques 

abertos, nem assume uma postura honesta. Ele não está disposto a “cingir-se 

com a cinto da verdade” (cf. Ef 6.14). Ele é incapaz de adotar a postura prevista 

em Mateus 18. 15-18 (leia o texto). Ele simplesmente adota a postura que Deus 

odeia (cf. Pv 6.16-19). Por fim, saiba que o mal se fantasia de bem, do mesmo 

modo que Satanás se apresenta como um anjo de luz (2Co 11.14). Portanto, 

mantenha a prudência cristã e busque amizades biblicamente orientadas. 

https://youtu.be/IB4LfIwBHxo
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Para meditar: 

“Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem 

cada vez mais para a impiedade” (2 Tm 2.16). 

"Ninguém faça declarações falsas nem seja cúmplice do ímpio, sendo-lhe 

testemunha mal-intencionada” (Êxodo 23:1). 

“Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para 

edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a 

ouvem” (Efésios 4:29). 

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

a) Busque manter um alto padrão de santidade evitando as más 

conversações; 

b) Procure compreender, à luz da Bíblia, as intenções por trás dos elogios 

prestados a você; 

c) Busque ser honesto, cultivando a verdade, em todas as situações; 

d) Resolva conflitos diretamente na fonte e não com terceiros.  

6. Ore por missões – BRASIL 

Apresente a vida da irmã Laura e peça para que toda sua família conheça 

a Cristo, em especial a irmã, que está com depressão e ansiedade. Clame a 

Deus para transformar toda essa situação. 


