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PRESERVE A RETIDÃO 

Provérbios 17.8 

 
1. Leitura: Salmo 96.1 

2. Cântico: Início de Culto – Pr. Paulo Fagiani 

IBSPLAY: https://youtu.be/3P-K-xmlBuY 

3. Confissão/Gratidão – Em oração, reconheça a grandeza de Deus, clame ao 

Senhor confessando os seus pecados e agradeça o seu perdão e sua 

providência.   

4. Leia Provérbios 17.8 – O que é “retidão”? Você já ouviu falar algo sobre isso? 

Você já percebeu o quanto é raro encontrarmos notícias sobre pessoas que são 

“retas”? Mas provérbios aponta sobre o outro lado da moeda, também. 

Para preservarmos a retidão, precisamos evitar o suborno, ou melhor, a 

corrupção. Há pessoas que ficam cegas com suas práticas pecaminosas que 

acreditam que elas são capazes de abrir portas. Observemos o que provérbios 

usa como exemplo: o suborno. 

Uma pessoa corrompida pela ganância, sempre irá pensar que toda e 

qualquer pessoa possui o “seu preço”, ou seja, que todas as pessoas são 

capazes de se vender, de vender sua índole, suas convicções, pois o “amor” ao 

dinheiro se torna maior do que o amor a Deus. 

O apóstolo Paulo, nos alerta sobre o amor ao dinheiro ser a “raiz de todos 

os males” (1Tm 6.10), continua dizendo que tal “amor” os fizeram apostatarem 

da fé e, por causa disso, estão se atormentando com muitos sofrimentos. 

Observe a história do nosso país, ela está “enxarcada” de escândalos 

financeiros no mais alto escalão do governo. Presidentes, que congelaram a 

poupança e, assim, tomaram o dinheiro das mesmas, os famosos casos de 

“caixa dois”, empresas laranjas, entre outros inúmeros exemplos. Pessoas que 

venderam sua honra por um prato de lentilha, que abandonaram a retidão, pela 

falsa sensação de segurança gerada pelo pecado. 

https://youtu.be/3P-K-xmlBuY
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Por isso, você deve sempre sondar-se e abandonar qualquer prática, 

qualquer pensamento, que lhe faça desviar-se da retidão. Mas o que é ser uma 

pessoa reta? Não envolve, somente, ser moralmente correto. Aliás, as Escrituras 

Sagradas já nos deixam claro que somos incapazes de fazer o bem (Rm 3.9-18). 

Envolve Vai além de uma moralidade impecável, envolve ser um cristão genuíno 

que ama ao Senhor e o obedece em sua totalidade, em todas as áreas da vida. 

Retidão não é somente não fazer corrupção, mas é ter o coração voltado 

para Cristo e não praticar isso, com a certeza que tal conduta não agrada a Deus 

e não testemunha do nosso Senhor. Ser reto, é ser um cristão que não vende 

sua fé, por nenhum dinheiro do mundo. É alguém que confia na soberana 

provisão do Senhor. 

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

a) Trabalhe de forma honesta. Sabemos as grandes dificuldades que temos 

ao trabalhar dessa forma, principalmente com a quantidade exuberante 

de impostos, mas trabalhe como se fosse para o Senhor (Cl 3.23), 

confiando em sua provisão e crendo que Ele não nos deixará faltar nada 

(Mt 6.25-34). 

b) Não “venda” sua fé por valor financeiro nenhum. Mesmo que isso possa 

mudar a realidade de sua vida agora, mas se o fizer, isso afetará onde 

você passará sua eternidade. O dinheiro por injustiça, leva-nos a receber 

a justiça de Deus sobre o pecado. 

c) Ande em retidão. Não é ser moralmente correto, mas é ser cristão em 

todas as áreas de sua vida. 

6. Ore por missões – ÁSIA CENTRAL 

O evangelista Zjura* viaja levando o amor de Deus. Em uma das visitas 

foi agredido pelos moradores da vila. Ore para que o Senhor o cure no corpo e 

na alma. 


