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NÃO AME O PECADO 

Provérbios 17.19 

 
1. Leitura: Salmo 92.1-2 

2. Cântico: Isaías 53 

IBSPLAY: https://youtu.be/3r8nDANGumM 

3. Confissão/Gratidão – Ore engrandecendo ao Senhor, exaltando os atributos de 

Deus. Em seguida, peça perdão por seus pecados. Interceda pelos missionários e 

seus mantenedores. Ore ainda, pela liderança de sua igreja local, por todos os 

enfermos e seus familiares. 

4. Leia Provérbios 17.19 – Quem ama a discórdia ama o pecado 

Deus mais uma vez está dizendo como ele detesta a discórdia. Como ele 

abomina aquele que provoca confusão entre os irmãos. O texto diz que quem gosta 

da discórdia, de provocar brigas e discussões tolas, na verdade ama o pecado. Talvez 

ainda não entendemos o quanto isso é grave. Se você tem prazer em provocar 

confusão, gosta de viver brigando, sente-se muito satisfeito em ver discussões entre 

as pessoas, isto mostra que você ama mais o pecado que a Deus.  

Estamos tão contaminados com os valores do mundo, com a visão de nosso 

tempo, que não enxergamos a seriedade deste tipo de pecado. Filmes, novelas e 

séries passam horas ensinando a achar normal entrar em brigas e discussões, a achar 

heróico gritar e sair vencedor de um bate-boca. Mostra como é aceitável ter brigas 

entre cônjuges, pais e filhos, entre familiares etc. Acabamos por aceitar que estar 

numa briga, provocar intrigas ou lançar fofocas são coisas comuns e toleráveis. Mas 

quem assim age se mostra como alguém que ama o pecado. 

O que faz alta a sua porta facilita a própria queda 

O comentarista William MacDonald afirma que a expressão “fazer portas altas” 

significa “ostentar a própria dignidade com base na grandeza de suas posses”. É como 

se gabar de terras ou de uma casa grande e cara e, por isso, sentir-se presunçoso e 

superior. Ou seja, orgulhar-se dos bens. É por isso que a NVT traduz esta frase assim: 

https://youtu.be/3r8nDANGumM
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“quem age com arrogância”. Isto também pode se manifestar pelo desejo de ser 

reconhecido por carros, roupas de marca, celulares modernos, escola em que o filho 

estuda etc., ou mesmo se achar inferior quando não tem algo para exibir. Você se 

gaba do que tem? Sente-se melhor que os outros por causa dos bens que possui?  

Segundo o versículo, quem assim procede está armando sua própria queda. A 

consequência por agir com tal arrogância é caminhar para a própria destruição. Isto 

mostra que o resultado é contrário ao desejado, pois o arrogante quer mostrar tudo o 

que tem para se gabar e desmerecer ao outro, mas ao final termina sem nada. 

Precisamos sondar nosso coração para ver as coisas que mais valorizamos.  

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

a) Não promova discórdia, nem ame entra em brigas ou confusões. Se tem caído 

frequentemente neste tipo de erro, confesse seu pecado e busque auxílio do 

Senhor. 

b) Se você se sente melhor que os outros pelo que tem, também precisa buscar 

arrependimento e perdão do Senhor. Valorize as pessoas e não suas posses. 
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PAQUISTÃO  
ORE PELA LISTA MUNDIAL DE PERSEGUIÇÃO 2022 

 

POPULAÇÃO: 212,1 milhões  

CRISTÃOS: 4 milhões  

RELIGIÃO: Islamismo, cristianismo e hinduísmo  

GOVERNO: República islâmica parlamentarista  

LÍDER: Arif Alvi  

 

• COMO É A PERSEGUIÇÃO AOS CRISTÃOS NO PAÍS?  

Os cristãos são considerados cidadãos de segunda classe e enfrentam 

discriminação em todos as esferas da vida. Os líderes da igreja podem ser presos se 

não cumprirem os desejos das autoridades – essa é uma ferramenta de intimidação à 

minoria no país. Durante a pandemia de COVID-19, os cristãos só eram ajudados se 

se convertessem ao islã.  

As leis de blasfêmia continuam a ser utilizadas para acusar não muçulmanos 

de insultar o profeta Maomé ou o Alcorão. Além disso, uma epidemia silenciosa de 

sequestros, casamentos e conversão forçada de meninas e mulheres cristãs continua 

a ocorrer no Paquistão.  

 

• PEDIDO DE ORAÇÃO  

• Interceda pelos cristãos que têm empregos insalubres, para que Deus os mantenha 

saudáveis e seguros, apesar das más condições de trabalho. Peça por todos os 

irmãos na fé acusados de blasfêmia, para que sejam mantidos a salvo e livres de 

mentiras.  

 

SAIBA MAIS: https://portasabertas.org.br/lista-mundial-da-perseguicao/paquistao 
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