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PAGUE O MAL COM O BEM 

Provérbios 17.13 

 
1. Leitura: Salmo 121.5-8 

2. Cântico: A começar em mim 

IBSPLAY: https://youtu.be/4jwKoY8xMlU 

1. 3. Confissão/Gratidão – Pai, perdoa-me as minhas iniquidades, ensina-me 

a andar nos teus retos caminhos para que eu cresça em estatura e graça. Sou 

grato pela tua misericórdia em minha vida, pelo ar que respiro e o alimento em 

minha mesa. Amém! 

2. 4. Leia Provérbios 17.13 – Este provérbio nos leva a refletir a respeito das 

consequências de retribuir o bem com o mal. 

Salomão, neste provérbio, nos leva a repensar o modo como nos 

relacionamos com tudo o que nos cerca. Assim, ele não se detém ao modo 

como agimos, mas sim como reagimos  à  uma  ação  direcionada  a  nós. 

Quando uma pessoa lhe aborrece é comum ficar raiva. Quando uma 

pessoa lhe causa algum mal, possivelmente você queira “pagar na mesma 

moeda”. E quando alguém pensa em nós, planejou  o  melhor para nós. 

Como retribuir a tanta bondade? Como reagir a essa ação tão generosa? 

A atitude que todos esperam  é pagarmos o bem com o bem. Porém, 

alguns indivíduos, mesmo sendo alvos do bem, retribuem com o mal. 

Mesmo sendo abraçados, respondem com pontapés.  

Há também o sentimento de orgulho, que soa como uma defesa, 

um incômodo. No entanto, para outros o entendimento é de 

inferioridade. E o ato de receber o bem com o bem fica comprometido 

e a resposta acaba sendo com o mal.  

Entretanto, por que isso acontece? A Bíblia nos diz que nascemos 

com uma natureza pecaminosa por causa da desobediência de Adão e 

Eva (cf. Rm 3.23). Por conta desta desobediencia, toda a humanidade foi 

https://youtu.be/4jwKoY8xMlU
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atingida pelo pecado. Entretanto, somos chamados a viver uma vida 

piedosa, crescendo em santidade e unidade com Cristo (cf. Ef 4.13). E 

sobre isso que este provérbio atenta, retribuir com o bem e afastar o mal 

sobre nossa casa. O próprio Jesus andou por toda parte fazendo o bem. 

Curou os enfermos, levantou os paralíticos, purificou os leprosos, 

ressuscitou os mortos e anunciou o reino de Deus.  

Como a multidão retribuiu tanta generosidade? Eles clamaram por 

seu sangue! Gritaram,  com sede de sangue, diante de  Pilatos: Crucifica-

o!Crucifica-o! (Lc 23.21). Aqueles que pagam o bem com o mal 

receberão  o mal sobre si mesmos. Aqueles que promovem a violência 

serão vítimas da violência. Aqueles que transtornam a casa dos outros 

verão sua casa transtornada. 

Por isso, fique atento ao que voce nutri em seu coração. Seja grato 

as pessoas que lhe fazem bem, que se preocupam com você e que de 

alguma forma queiram lhe ajudar. Se alegre pela bondade dos outros para 

com você. Não haja como a multidão, mas haja como Cristo (cf. Lc 23.34). 

 

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

a) Retribua sempre com o bem e assim afastará o mal de sua casa. 

b) Seja grato e se regozije com as bençãos recebidas. Não guarde em 

seu coração sentimentos de inferioridade. Mas antes, olhe para os céus 

e veja como Deus tem cuidado de sua vida, através do seu próximo.    
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COREIA DO NORTE 

ORE PELA LISTA MUNDIAL DE PERSEGUIÇÃO 2022 

 

POPULAÇÃO: 25,9 milhões  

CRISTÃOS: 400 mil  

RELIGIÃO: Ideologia juche, ateísmo, crenças tradicionais, budismo e 

confucionismo  

GOVERNO: Estado comunista  

LÍDER: Kim Jong-um 

 

 

• COMO É A PERSEGUIÇÃO AOS CRISTÃOS NO PAÍS?  

Por 20 anos, de 2002 a 2021, a Coreia do Norte foi o país mais perigoso para os 

cristãos na Lista Mundial da Perseguição. A situação não melhorou no país onde 

qualquer cristão corre o risco imediato de prisão, tortura e morte.  

Estima-se que 50 a 70 mil cristãos estão nas prisões e em campos de trabalho 

forçado. Familiares dos seguidores de Jesus costumam ter o mesmo destino dos 

capturados, porque são considerados um perigo para o país governado pela 

família Kim. Todas as igrejas são pequenas e secretas.  

 

• PEDIDOS DE ORAÇÃO  

• Interceda pelos cristãos que adoram secretamente, estão presos e pelas 

famílias daqueles que foram mortos. Peça que Deus os fortaleça e os encoraje 

para continuar a seguir a Jesus.  

• Ore tanto pelo ditador Kim Jong-un quanto por outros líderes do governo. 
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