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ABANDONE A TRAPAÇA 

Provérbios 17.20 

 
1. Leitura: Salmo 120.1 

2. Cântico: Vós, criaturas de Deus Pai 

IBSPLAY: https://youtu.be/JkMhyZquD1E 

3. Confissão/Gratidão – Senhor, endireita meus caminhos para que me apresente 

de forma santa e justa em sua presença. Convença-me dos meus erros para que no 

fim, o teu nome seja engrandecido. Pai, obrigado por ter me tornado justo sem 

merecer, lhe agradeço pela bênção da salvação. Amém! 

4. Leia Provérbios 17. 20 – Este provérbio nos chama a atenção para a trapaça do 

homem maldoso e a língua mentirosa. 

  Certa vez, estavam dois homens jogando cartas, iniciaram a partida, 

aparentemente com honestidade, porém, chegando ao fim, ambos estavam para 

vencer – era questão de detalhe. Entretanto, um dos homens escondeu uma das 

cartas na manga de sua camisa e trapaceando ganhou o jogo. 

  O homem enganador e trapaceiro, acredita que agindo desta maneira estará 

se dando muito bem porque no fim ele sairá ganhando. No entanto, isso nos chama 

a atenção, não apenas pelo desfecho da história, mas para o início. O trapaceiro 

desde o início já estava com a intenção de enganar para sair ganhando. 

Do coração procede a fonte da Vida (cf. Pv 4.23). O que pensamos, 

sentimos e desejamos vem do coração. Se essa fonte estiver poluída com a 

perversidade, tudo o que brotar dela será como uma torrente de maldade que 

espalhará o pecado, tal qual um rio de morte.  Quem vive pensando coisas más 

não pode achar o  bem.  Quem vive desejando o mal para os outros não pode 

colher favores.  

Quem semeia o  pecado  colhe a morte.  O  coração do trapaçeiro é o 

laboratório da maldade. Este provérbio, nos alerta para também para a língua. 

Quem tem uma língua perversa cairá no mal. A língua perversa é enganosa. 

Bajula com os lábios, mas a maldade é maquinada no coração. Elogia em 

https://youtu.be/JkMhyZquD1E
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público, mas difama em secreto. Uma pessoa de língua perversa não é 

confiável. Semeia contendas por onde passa. Separa os maiores amigos. 

Provoca divisões e abre fissuras nos relacionamentos.  

A língua do trapaçeiro está a serviço do mal, e não do bem. É promotora 

de inimizades, e não é mensageira da reconciliação. Cairá no mal, em vez de 

encontrar refugio seguro. Será causa de tropeço, e não  farol que aponta 

direção. Será motivo de vergonha, e não objeto de louvor. 

 

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

a) Arrependa-se: Se em algum momento de sua vida, você trapaceou ou 

enganou alguma pessoa, apenas para sair ganhando ou simplesmente para 

alimentar seus desejos, esse é o momento de se arrepender. Ore a deus 

pedindo perdão pelo seu pecado. 

b) Não esqueça: Você é a imagem e semelhança de Deus, por isso suas 

atitudes devem evidenciar a santidade (cf. 1 Pe 1.15-16). 

c) Busque: A face de Deus para você cresça em santidade e se torne 

irrepreensível aos olhos de Deus (cf. 1 Ts 3.13).    
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IRÃ  
ORE PELA LISTA MUNDIAL DE PERSEGUIÇÃO 2022 

 

POPULAÇÃO: 84,3 milhões  

CRISTÃOS: 800 mil  

RELIGIÃO: Islamismo, zoroastrismo, cristianismo e judaísmo  

GOVERNO: República teocrática  

LÍDER: Ebrahim Raisi  

 

• COMO É A PERSEGUIÇÃO AOS CRISTÃOS NO PAÍS?  

Os cristãos ex-muçulmanos são os mais vulneráveis à perseguição, especialmente 

pelo governo e em um grau menor pela sociedade e família.  

O governo vê o crescimento da igreja no Irã como uma tentativa dos países ocidentais 

de minar o domínio islâmico no país. Igrejas domésticas formadas de cristãos ex-

muçulmanos são muitas vezes invadidas, e tanto líderes quanto membros são presos, 

acusados e recebem longas sentenças de prisão por “crimes contra a segurança 

nacional”.  

Os cristãos armênios e assírios de comunidades históricas são reconhecidos pelo 

Estado, mas são tratados como cidadãos de segunda classe e não têm permissão de 

entrar em contato com cristãos ex-muçulmanos.  

 

• PEDIDOS DE ORAÇÃO  

• Ore para que o presidente Raisi honre os direitos das minorias religiosas.  

• Peça a Deus para abrir os olhos das autoridades para verem que os cristãos não 

são uma ameaça, mas uma parte valorosa da sociedade. 

 

 

 

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