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NÃO ACEITE SUBORNO 

Provérbios 17.23 

 
1. Leitura: Salmo 8.1 

2. Cântico: Minh ’alma canta ao Senhor 

IBSPLAY: https://youtu.be/lUd9xFxrdS4 

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 17.23 – Este provérbio fala sobre o suborno, algo que se recebe 

indevidamente, a fim de desvirtuar a prática da justiça. 

O que é o suborno? É o dinheiro, presente ou a vantagem que se oferece com o 

propósito de se obter um benefício injusto. Por exemplo: a) Compra de uma falsa 

testemunha; b) Compra de um juiz a fim de que ele torça a justiça: inocentar um 

culpado ou acusar o inocente; c) Compra de qualquer vantagem ilícita: vender seu 

voto; comprar o guardinha na blitz, paga gorjeta adiantada ao garçom para privilegiar 

a mesa no restaurante/evento, não dar nota fiscal; não declarar imposto de renda; 

falsificar carteirinhas; dar/aceitar troco errado; furar filas; comprar produtos falsos; 

bater ponto no lugar de outro; falsificar assinaturas, etc.  

O suborno é, portanto, um favor ou outra consideração dada em troca de uma 

influência sobre o que é verdadeiro, certo ou justo. A Bíblia é clara que dar ou receber 

um suborno é mau. 

Deus condena a prática do suborno (cf. Ex 23.8; Dt 16.19; Sl 15.5; Is 5.22,23); 

O suborno perverte a justiça. É uma influência ofuscante sobre a sabedoria e o 

discernimento. Ele obscurece a verdade e perverte ou torce as palavras daqueles que 

seriam justos aos olhos de Deus. 

A Lei ia ainda mais longe no caso de um suborno envolvendo o assassinato de 

uma pessoa inocente. Um juiz que aceita um suborno para condenar à morte uma 

https://youtu.be/lUd9xFxrdS4


IGREJA BATISTA SHEKINAH 
Roteiro para o culto doméstico 

Endereço: Avenida Gabriel Correa Pedrosa n° 30 – Parque Dez - CEP: 69055-011 – Manaus – AM – 

Brasil – CNPJ: 63.694.988/0001-56 

2 

pessoa inocente era tão culpado quanto um assassino pago - ele deveria ser “maldito” 

(cf. 27:25). 

Exemplos de suborno na Bíblia (cf. Ne 6.10-13; Nm 22.1-21) 

Houve incidentes em que esta lei contra o suborno foi quebrada, com efeito 

desastroso. Os dois homens que testemunharam contra Nabote (cf. 1 Rs 21:4–16) e 

aqueles que testificaram contra Estêvão (cf. At 6:8–14) foram provavelmente 

subornados. Em ambos os casos, um homem inocente foi morto. Quando oficiais de 

alta posição dão e recebem subornos, isso causa o mal em uma sociedade. “O rei que 

exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de subornos o leva à ruína” 

(Pv 29:4). O suborno é uma característica de uma sociedade corrupta. 

O suborno de Judas 

O exemplo mais hediondo de suborno na Bíblia são as trinta moedas de prata 

que Judas recebeu para trair o Senhor Jesus. Um resultado direto da traição de Judas 

foi que Jesus foi preso e crucificado. Por fim, até mesmo Judas percebeu que sua 

aceitação de um suborno foi má. Entretanto, quando tentou devolver o dinheiro para 

os chefes dos sacerdotes e anciãos, eles recusaram, chamando-o do que era - “preço 

de sangue” (Mateus 27:3-9). 

Os que recebem suborno não se importa, com a verdade e com a justiça: 

• Dalila foi subornada para trapacear Sansão (Juízes 16:5).  

• Os filhos de Samuel desrespeitaram seu ofício ao receberem subornos (1 

Samuel 8:3).  

• O ímpio Hamã subornou o rei Assuero na tentativa de destruir os judeus na 

Pérsia (Ester 3:9).  

• Félix deixou Paulo na prisão porque esperava receber dele um suborno (Atos 

24:26).  

• Os soldados encarregados de guardar o túmulo de Jesus foram subornados 

pelos principais sacerdotes e anciãos para espalhar uma mentira sobre o 

desaparecimento do corpo de Jesus (Mateus 28:12–15).  
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5. Aplicação - Pensamentos para a devoção pessoal/familiar: 

a) Viva com sabedoria, não aceite suborno! Lembre-se da Palavra de Deus ao seu 

povo: “Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o Soberano dos soberanos, 

o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita 

suborno” (Dt 10:17). Não aceite suborno, pois isso irá desviar o curso da sua 

comunhão com Deus. 

b) Viva com sabedoria, não dê suborno! Arrependa-se e lembre-se que até mesmo 

“pequenas corrupções” pervertem a justiça e a verdade!  

c) Assuma uma postura radicalmente honesta, ainda que isso lhe seja sofrido e 

custoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IGREJA BATISTA SHEKINAH 
Roteiro para o culto doméstico 

Endereço: Avenida Gabriel Correa Pedrosa n° 30 – Parque Dez - CEP: 69055-011 – Manaus – AM – 

Brasil – CNPJ: 63.694.988/0001-56 

4 

 

MIANMAR  
ORE PELA LISTA MUNDIAL DE PERSEGUIÇÃO 2022 

 

POPULAÇÃO: 55,3 milhões  

CRISTÃOS: 4,4 milhões  

RELIGIÃO: Budismo, cristianismo, islamismo, animismo e hinduísmo  

GOVERNO: República parlamentarista  

LÍDER: Min Aung Hlaing  

 

• COMO É A PERSEGUIÇÃO AOS CRISTÃOS NO PAÍS?  

Os cristãos que abandonam a fé dos antepassados para seguir a Jesus são 

perseguidos tanto pela família como por comunidades budistas, muçulmanas ou 

tribais. Os povoados que desejam permanecer 100% budistas não permitem que os 

cristãos usem os recursos hídricos da vizinhança.  

Os seguidores de Jesus que vivem em áreas rurais do país ou evangelizam enfrentam 

oposição. A situação dos cristãos ficou mais tensa após o golpe militar em 2021, pois 

há monges budistas radicais que apoiam o novo governo. Isso pode tornar o novo 

regime tão brutal para os cristãos como foram os anteriores. 

 

• PEDIDOS DE ORAÇÃO  

• Interceda para que Deus toque o coração dos líderes militares de Mianmar e lhes dê 

o desejo de trabalhar pela paz e pela reconciliação.  

• Ore para que a igreja local esteja em constante oração por Mianmar. Que Deus 

fortaleça e reanime cada cristão abatido pelos conflitos políticos. 

 

 

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