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MATENHA-SE ATENTO AOS SINAIS 

Provérbios 16.30 

 
1. Leitura: Salmo 139.1-4 

2. Cântico: Como ninguém me conheces 

IBSPLAY: https://youtu.be/60n42khi7mo 

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 16.30 – O mal que busca nos assediar não é tão sábio quanto 

parece, sua camuflagem é uma roupa rasgada. Provavelmente você já ouviu a 

expressão: “o corpo fala”. Pois, bem! Esse provérbio relata exatamente isto! O 

texto busca nos evidenciar que se ficarmos atentos conseguiremos perceber 

demonstração de falsidade e tramas ocultas. Salomão diz que “quem pisca os 

olhos planeja o mal”. Piscar os olhos significa dar sinais codificados aos 

comparsas no planejamento de ações destruidoras contra outros. Se o versículo 

anterior diz que os maus recrutam parceiros, esse texto mostra como os planos 

desse conluio são levados a cabo. A comunicação secreta é a arma para pegar 

desprevenidos seus alvos e derrotá-los de um só golpe, sem que possam se 

defender. O texto segue e acrescenta que “quem franze os lábios já o vai 

praticar”. Nesse caso, o gesto não é tão claro quanto piscar os olhos. Comprimir 

um lábio contra o outro pode significar a reprovação secreta da vítima ou a 

comemoração prévia de um triunfo pelo qual se está trabalhando por meio da 

conspiração. 

Não deveríamos nos apegar a estes sinais em si, se bem que eles ainda 

podem estar vigentes. Contudo, o grande cerne desse provérbio é apresentar 

que aqueles que tramam o mal tem um “modus operandi” de comunicação. Eles 

se olham, se riem, debocham, aprovam ou desaprovam. Por vezes, fazemos isso 

em nosso interior. Bom, as posturas e os sinais são diversos, mas os filhos da 

luz não devem ser surpreendidos por eles. Daí a importância de resolvemos tão 

https://youtu.be/60n42khi7mo
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rapidamente qualquer suspeita de conflito. A vida na luz não dá espaço para 

tramas. Paulo diz: “Não participem das obras infrutíferas das trevas; antes, 

exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é 

vergonhoso. Mas, tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna 

visíveis todas as coisas” (Ef 5.11-13). 

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

a) Trate as coisas sempre no claro, e isto só é possível à luz da palavra. 

b) Não desenvolva códigos de aprovação ou desaprovação por ninguém, 

isso pode estar entranhado e escondido no coração, perceba-se, busque 

identificar se você não tem nutrido antipatia gratuita;  

c) Desenvolva um critério particular para lidar com a perversidade, por 

exemplo: Busque sempre conhecer as pessoas antes de julgá-las.  

d) Não maquine o mal e não seja cumplice de ninguém, nem por meio de 

sinais.  

6. Ore por missões – VIETNÂ 

Desde que encontrou Jesus, Thao* foi proibido de construir a casa da 

família no vilarejo onde mora. Ore para que Deus resolva a situação e fortaleça 

o cristão, a esposa e os filhos. 

 


