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NÃO BRINQUE COM O MAL 

Provérbios 18.3 

 
1. Leitura: Salmo 105.1-3 

2. Cântico:  Exultação 

IBSPLAY: https://youtu.be/RrA_A_eMQCM 

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 18.3 – Este versículo é um alerta e nos diz que quando o ímpio 

entra – em qualquer lugar ou companhia; então vem também o desprezo. 

Quando o ímpio vem entre os sábios, ele não vem para aprender, mas para 

lançar desprezo sobre todas as pessoas e todas as coisas, especialmente sobre os 

piedosos. Quando o ímpio entra, o desprezo entra com ele; e com um homem 

reprovador, reprovação. Ele não apenas despreza os outros em seu coração, mas 

mostra seu desprezo por expressões e ações reprovadoras.  

A verdade se estende também a qualquer atitude pecaminosa, pois essas 

externalizam a impiedade. Quando falamos de ímpio a tendência é de nos 

distanciarmos e achar que esse termo de modo algum se refira a nós, de fato não! 

Não quando estamos verdadeiramente em Cristo. Contudo, os nossos pecados 

externalizam a impiedade e com ela vem o desprezo, a desonra e a vergonha. 

“Impiedade”, “desprezo”, “desonra” e “desgraça” formam uma corrida morro abaixo 

que pode abater os homens mais fortes e confiantes que, contudo, se rebelam contra 

a sabedoria verdadeira. 

Diante de um quadro tão chocante e temível, temos de nos perguntar como é 

possível impedir uma derrocada como essa. Veja a seguir nas aplicações:  

 

https://youtu.be/RrA_A_eMQCM
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5. Aplicação - Pensamentos para a devoção pessoal/familiar: 

a) Reflita: Como evitar impiedade, desprezo, desonra e desgraça? O provérbios diz 

que com sabedoria! Desenvolva sabedoria bíblica agindo com uma postura cristã 

sempre! 

b) Evite as más escolhas que abrem as portas para tais ladeiras. Muitas vezes, uma 

simples escolha errada — obviamente ligada à desobediência e rebeldia ao 

Senhor — cria problemas que perseguirão o homem por anos a fio, ou até por toda a 

vida.  

c) Permaneça seguro sob a proteção da Palavra de Deus, da comunhão dos irmãos 

e da sujeição aos líderes que o Senhor instituiu.  
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VIETNÃ   
ORE PELA LISTA MUNDIAL DE PERSEGUIÇÃO 2022 

 

POPULAÇÃO: 99,3 milhões  

CRISTÃOS: 9,1 milhões  

RELIGIÃO: Budismo, cristianismo, islamismo, cao dai  

GOVERNO: Estado comunista  

LÍDER: Nguyen Xuan Phuc  

 

• COMO É A PERSEGUIÇÃO AOS CRISTÃOS NO PAÍS?  

O nível de perseguição a um cristão vietnamita depende da denominação ou formação 

específica. As comunidades cristãs históricas gozam de certa liberdade, a não ser que 

se envolvam com a política. Mas protestantes evangélicos e convertidos de religiões 

indígenas enfrentam intensa pressão e violência por causa da fé. Isso acontece em 

áreas remotas do Centro e Norte do Vietnã.  

Quando um cristão deixa a crença tradicional para seguir a Jesus, ele é acusado de 

rejeitar a cultura da comunidade. Por isso é excluído socialmente e atacado. Às vezes, 

a casa é destruída e ele é forçado a deixar a aldeia.  

 

• PEDIDO DE ORAÇÃO  

• Interceda pelos irmãos que enfrentam perseguição, especialmente aqueles de 

minorias étnicas. Lembre-se daqueles que perderam as famílias, que eles se sintam 

parte da família de Deus e saibam que há muitos irmãos na fé orando por eles.  

 

 

 

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