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A MAÇÃ BOA NO CESTO DE MAÇÃS PODRES 

Provérbios 16.29 

 
1. Leitura: Salmo 106.1 

2. Cântico: Dai-me um coração igual ao Teu 

IBSPLAY: https://youtu.be/XaZnAF2Cdm0 

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 16.29 – O provérbio aborda o espírito daquele antigo ditado: 

“diga-me com quem andas e te direis quem és”. Sem sombras de dúvidas esse 

provérbio popular reflete uma realidade bíblica. Estamos diante daquela velha 

imagem da maçã “boa” que se estragou por estar imersa em um cesto de maçãs 

ruins.  

Há pessoas que se perdem justamente por caminhar ao lado de péssimas 

influências e nem sequer percebem a cilada. Há, por exemplo, pais que permitem 

que seus filhos nutram péssimas amizades, e há cristãos que preferem amizades 

com pessoas alheias, fora da comunhão dos santos. É óbvio que cada um é 

responsável por suas escolhas ruins, mas um cuidado deve ser tomado. 

Devemos exercer atenção para com aqueles que buscam nos aliciar para a 

maldade, e expressivamente alguém que não é da comunhão não se importará 

genuinamente com o nosso bem. Entenda, a perspectiva de bem de um 

incrédulo não é a mesma de um cristão. Contudo, infelizmente, podem haver 

más influências dentro da igreja visível, para este recomendamos o remédio da 

disciplina. 

Salomão alerta seus leitores de que “o violento recruta o seu próximo”. 

Isso mostra que a maldade não gosta de andar sozinha. Ela quer parceiros, 

apoio e aprovação de um grupo que compartilhe seus intentos perversos, o que 

leva os homens maus a buscar parceiros. O perigo, nesse caso, não é de o 

perverso fazer uma maldade, mas de ser gentil e de fazer convites agradáveis.  

https://youtu.be/XaZnAF2Cdm0
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Por fim, temos um alerta duplo. O primeiro é direcionado a quem é 

assediado por esses falsos amigos, dizendo-lhe que se afaste daqueles que, 

apesar dos sorrisos, vivem distante de Deus e da sua Palavra. O segundo é dado 

aos pais e amigos verdadeiros daquele que é alvo desse tipo de recrutamento, 

no sentido de alertá-lo e até repreendê-lo visando ao seu bem e a evitar prejuízos 

futuros.  

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

a) Cuidado com os convites animadores e interessantes, avalie com critério 

se eles não são armadilhas que visam nos causar mal; 

b) Não nutra amizades com as trevas, não flerte com os filhos do diabo; 

c) Procure desenvolve amizades santas capazes de te levar a Jesus (Lc 

5.22-24). 

 

6. Ore por missões – SUDÃO 

Hoje o Sudão comemora a independência, mas o país vive conflitos pelo 

poder. Peça a Cristo que derrame a paz dele sobre toda a nação e levante um 

governo que vise o bem comum de todos. 

 


