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PROMOVA A UNIDADE 

Provérbios 17.9 

 
1. Leitura: Salmo 31. 1-3 

2. Cântico: Oração 

IBSPLAY: https://youtu.be/Qub2y80US4M 

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 17.9 – Não há uma atitude mais abominável do que 

vasculhar a vida alheia com o propósito de espalhar os segredos das pessoas. 

A discrição é uma atitude absolutamente necessária se queremos ter um caráter 

íntegro e se pretendemos ser pessoas confiáveis.  

A Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados (1Pd 4.8). Quem 

perdoa uma ofensa mostra que tem amor, mas quem fica jogando no rosto das 

pessoas suas falhas separa os melhores amigos.  

Na história bíblica, em 1 Samuel 21, temos a história de Doegue, o 

edomita, que delatou ao rei Saul o sacerdote Aimeleque, da cidade de Nobe, e, 

por essa maledicência, morreram 85 sacerdotes e foi promovida uma chacina na 

cidade. 

Não podemos exercer o papel de detetives nos relacionamentos, 

rebuscando os arquivos secretos das pessoas para divulgar essas informações 

de forma inconsequente. Não podemos exercer o papel de arqueólogos, 

desenterrando os fósseis do passado e trazendo à baila aquilo que já estava 

sepultado. 

A fofoca cava abismos nos relacionamentos. A falta de discrição abre 

feridas no coração das pessoas. A língua solta é um veneno que mata, uma 

espada que fere e uma cunha que separa os melhores amigos. Segredo é coisa 

para se guardar, e não uma notícia para espalhar. Evitar tais atitudes promoverá 
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a união. O cuidado com o próximo, o amor fraternal, a oração comunitária e a 

sós, entre outras coisas, promovem a união, testemunham de Cristo e aponta 

para o amor que ele nos dá. 

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

a) Ame seu próximo, com o amor que Deus tem lhe dado todos os dias (1Co 

13). 

b) Não promova nenhuma atitude que possa ferir seu próximo ou a igreja. 

Preserve seus irmãos, seu lar e seus amigos. 

c) Ore pelos irmãos, constantemente, para que possamos promover a união 

para a glória de Deus! 

6. Ore por missões – MALI 

Ore pela segurança de um pastor sequestrado por jihadistas no Mali. Peça 

que ele seja fortalecido por Deus e que os familiares tenham esperança de 

encontrá-lo novamente. 

 


