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INTEGRIDADE  
Provérbios 20.7 

 

1. Leitura: Salmo 99.1 

2. Cântico: Início de culto 

IBSPLAY: https://youtu.be/3P-K-xmlBuY 

3. Confissão/Gratidão – Oh, anjos glorifiquem-no incessantemente, e, se 

possível, prostrem-se ao chão diante do bendito Rei do céu! Eu me delongo para 

suportar um período com eles em louvor incessante; mas quando eu tiver feito 

tudo o que posso para a eternidade eu não serei capaz de oferecer mais do que 

uma pequena fração da homenagem em relação ao que o glorioso Deus merece. 

Dá-me um coração cheio de Divino e celestial amor. 

 

4. Leia Provérbios 20.7 – Um homem justo prova sua integridade não com 

palavras, mas com a vida. O exemplo vale mais do que o discurso. O mundo 

está cheio de palavras vãs, mas vazio de exemplos dignos de serem imitados.  

Há muitos pais que deixam grandes riquezas materiais para os filhos, mas 

também legam a eles um caráter disforme, uma personalidade doentia, um nome 

sujo e uma reputação duvidosa.  

A maior herança que um pai pode deixar para os filhos é sua integridade. 

Os filhos devem ter orgulho dos pais não tanto pelo patrimônio material que estes 

possuem, mas pelo caráter impecável que exibiram. Não tanto pelos bens que 

acumularam, mas pelo nome honrado que ostentaram.  

A honra não se compra no mercado. O caráter não se adquire com 

ouro. Ninguém edifica uma família feliz com riquezas materiais se essas riquezas 

foram mal adquiridas. O dinheiro acumulado sem honestidade é maldição, e não 

bênção. Traz tormento, e não felicidade. É causa de vergonha para os filhos, e 

não de contentamento. É motivo de opróbrio na terra, e não de alegria no céu. 

Nenhum sucesso financeiro compensa o fracasso da honra. Nenhuma herança 
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é mais importante para os filhos do que a dignidade dos pais. É melhor ser um 

pai pobre e íntegro do que ser um pai rico e desonesto. 

5. Aplicação 

A. Seja integro em tudo o que fizer, pois o maior legado que um pai pode dar 

aos filhos não é a quantidade exuberante de bens, mas sim um caráter sem 

nenhuma mácula.  

B. Filhos, aprendam com seus pais a despeito de um caráter impecável. Eles 

são os seus maiores exemplos de vida, maiores exemplos como cristãos, 

maiores exemplos de integridade. 

6. 30 dias de oração pelo Afeganistão  
 

DIA 26: ORE PARA QUE OS CRISTÃOS SEJAM SAL E LUZ 

Seja em seu país ou em outro lugar, ore para que Deus fortaleça a fé dos 

cristãos afegãos. Peça para que eles sejam suas testemunhas onde quer que 

estejam e para que haja oportunidades para eles serem sal e luz.  

Uma fonte local diz: “No contexto asiático, os laços familiares são muito 

estreitos. Muitos cristãos que deixaram o país foram embora com seus familiares 

próximos, que ainda não conhecem Jesus. Ore para que eles tenham a coragem 

de compartilhar a verdade de Cristo com suas famílias. No entanto, quando o 

fizerem, devem estar preparados para as consequências. Os assassinatos de 

honra acontecem dentro de famílias muçulmanas, então se eles compartilharem 

Jesus, mesmo entre as pessoas mais próximas a eles, não há garantias de como 

seus entes queridos reagirão”.  

Hoje, ore para que os cristãos secretos tenham coragem de ser testemunhas de 

Cristo, apesar dos altos riscos. 


