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AFASTE-SE DO MAL 

Provérbios 17.11 

 
1. Leitura: Salmo 147:1-7 

2. Cântico: Livre acesso 

IBSPLAY: https://youtu.be/3Pmb8iz8Q_A 

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 17.11 – O texto fala de alguém rebelde. Significa alguém 

obstinado, endurecido, que se recusa a obedecer aos mandamentos de Deus. 

Como precisamos entender como Deus revela a natureza do coração do 

homem. A Palavra de Deus mostra que todo ser humano é caído, naturalmente 

rebelde contra Deus. A visão errada do ser humano acaba por considerá-lo como 

bom por natureza. Expressões como "ele é uma pessoa boa", "ela tem o coração 

bom" ou "crianças são puras" mostram um entendimento enganoso a respeito 

de quem realmente é o ser humano natural. O Salmo 53 fala poeticamente de 

uma busca universal de Deus à procura de pessoas que tivessem entendimento 

e o buscassem, mas o triste resultado dessa procura é narrado no verso 3: 

"Todos se desviaram e juntamente se corromperam; não há quem faça o bem, 

não há nem um sequer". 

O apóstolo Paulo, diante dessa verdade, conclui que todos pecaram e 

estão destituídos da glória de Deus (Romanos 3.23). 

Ao dizer que o rebelde só procura fazer o mal, também encontramos nesta 

afirmação a ligação entre o que está no coração de alguém e suas atitudes. Ou 

seja, a corrupção do seu coração o leva a um único modo de viver, sua maldade 

interior o leva à prática do mal. A Bíblia mostra constantemente como o coração 

e as atitudes estão ligadas. Por isso, atos pecaminosos, revelam corações 

endurecidos. 

https://youtu.be/3Pmb8iz8Q_A
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Pode ser que, mesmo diante da descrição bíblica, pessoas ainda insistam em 

dizer que o ser humano é essencialmente bom, precisando apenas de orientação 

e educação. Entretanto, uma percepção errada não muda a realidade. Alguém 

que negue a letalidade de um veneno não estará imune aos seus efeitos mortais. 

Negar o estado essencialmente pecador do ser humano não o torna puro. 

Continuando, este texto mostra o final da vida do rebelde: ele receberá um 

mensageiro cruel, portando más notícias quanto ao seu fim. Tal qual um oficial 

de justiça que entrega ao destinatário um documento informando as punições 

que sofrerá o mensageiro informará as consequências eternas da rebeldia contra 

Deus. Algumas traduções deste texto apresentam a morte como a mensagem 

recebida pelo rebelde. 

No Novo Testamento a mensagem dada é claríssima: os que praticam 

iniquidade, se mantendo rebelde contra o Filho, sofrerá o afastamento eterno de 

Deus ("Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna; o que, todavia, se mantém 

rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus" 

João 3.36). A rebeldia contra Deus pode se manifestar de diversas formas. 

Alguns se ressentem de Deus e alimentam incredulidade e desprezo no coração. 

Outros passam a viver loucamente como se não houvesse mandamentos 

divinos, nem devessem prestar contas a ninguém.  

Outros criam uma aparência de moralidade e/ou religiosidade para 

ostentar aos outros, mas sem nenhuma comunhão verdadeira com Deus. 

Apenas um coração quebrantado, reconhecedor de seu estado caído e rebelde 

pode ser a resposta adequada diante do Santo Deus. 

Por fim, é importante refletir na grandeza da graça de Deus. Aquele que 

vê com inteireza nossa pecaminosidade e rebeldia e mesmo assim resolve nos 

amar, nos escolher, nos chamar, providenciou o próprio Filho para nos substituir 

e, Nele, nos concede perdão e reconciliação. A Deus toda a nossa gratidão e 

louvor por tão grande salvação.  
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 5. Aplicação - Pensamentos para a devoção pessoal/familiar: 

a) Seu coração é verdadeiramente quebrantado, humilde, confessando sua 

pecaminosidade diante da santidade de Deus? Ou tem se mantido 

endurecido e rebelde? 

b) A prática da maldade revela o coração rebelde, por isso cuidado com as 

pessoas que têm sido sua companhia, pois podem influenciá-lo por 

caminhos e escolhas em direção contrária à orientação de Deus 

encontrada na Bíblia. 

 

6. Ore por missões – ARGÉLIA 

Clame pelos líderes e cristãos que tiveram as igrejas fechadas no país. 

Peça para que sejam protegidos, fortalecidos na fé e não tenham medo de ser 

discípulos de Jesus, mesmo na perseguição. 


