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ABANDONE A DESONESTIDADE 

Provérbios 20.10 
 

1. Leitura: Salmo 108.1 

2. Cântico: Suficiente 

IBSPLAY: https://youtu.be/5N73_bv0XCE 

3. Confissão/Gratidão – Pai Celestial, se eu tiver que padecer necessidade, e 

ficar despido, e estar em situação de pobreza, faz meu coração estimar Teu 

amor, conhecê-lo, ser constrangido por ele, apesar de eu ter negado todas as 

bênçãos. 

 

4. Leia Provérbios 20.10 – O que quer dizer “dois pesos e duas medidas”? 

Segundo o comentarista R. N. Champlin, havia um peso real, ou seja, definido 

pelo rei (ver. II Samuel 14.26), que servia de referência mediante o qual todos 

os demais pesos seriam aferidos. De forma semelhante, as medidas de volume 

(ex. efa ou ômer) deveriam corresponder aos seus respectivos padrões. Assim, 

usar pesos ou medidas semelhantes, porém diferentes dos padrões, enganaria 

as pessoas nas negociações. Uma pessoa honesta usaria o mesmo peso para 

comprar e para vender. Caso alguém usasse um peso para comprar e outro para 

vender, revelaria a desonestidade de seus pesos. 

O texto é forte em dizer que agir com esse tipo de desonestidade é uma 

abominação, ou seja, é algo que o Senhor detesta! Significa que a desonestidade 

é repugnante a Deus. Essa expressão também era utilizada a respeito do 

desprazer de Deus diante de rituais impuros e idólatras. Talvez as pessoas se 

acostumem com a desonestidade, mas Deus não. Deus é totalmente puro. 

Perfeitamente santo. Por isso o pecado lhe é repugnante e detestável.  

A honestidade de uma pessoa deve ser verdadeira em todos os aspectos 

e ambientes de sua vida. Uma pessoa correta na igreja, também deve ser correta 

no trabalho, nos negócios, nos estudos, nas atitudes mais corriqueiras e em 

https://youtu.be/5N73_bv0XCE
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ocasiões importantes. Não pode haver uma atitude numa roda de crentes e outra 

num outro ambiente. 

Você tem sido coerente em todas as áreas da vida? É íntegro em todos 

os lugares que frequenta? Faz em oculto coisas que não faria na presença de 

outras pessoas? Você procura viver uma vida de retidão e honestidade em tudo 

que faz?  

Entenda que os filhos de Deus são filhos da luz e por isso andam em 

verdade e justiça (“Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no 

Senhor. Vivam como filhos da luz — porque o fruto da luz consiste em toda 

bondade, justiça e verdade” —Efésios 5:8,9). 

5. Aplicação 

a) Seja honesto e verdadeiro em tudo que fizer e em qualquer lugar que 

frequentar; 

b) Sempre que perceber atitudes de desonestidade ou falta de verdade, 

lembre-se que são coisas detestáveis a Deus e vá em arrependimento a 

Ele, confessando seus pecados e clamando misericórdia e perdão por 

meio de Cristo; 

c) Lembre-se: não é a honestidade que te fará ser aceito por Deus, antes, 

todo aquele que já é filho de Deus (os que creem em Cristo, conforme 

João 1.12) recebe o Espírito de santidade e verdade (João 16.13) que o 

capacita a andar em retidão e honestidade. 

6. 30 dias de oração pelo Afeganistão  
 

DIA 29: LOUVE A DEUS PELAS VITÓRIAS 

Não podemos dizer especificamente quantas pessoas o Senhor permitiu 

que nossos parceiros ajudassem por meio de suas orações e apoio, mas nos 

alegramos que nossos caminhões com frutas, carne, arroz, roupas, fraldas e 

desinfetantes chegaram a famílias de refugiados. Em áreas onde há 

necessidade, os parceiros da Portas Abertas na linha de frente também têm 

fornecido água potável. Louve ao Senhor por isso!  
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Para o futuro, nossos parceiros já estão procurando maneiras de ajudar 

as famílias refugiadas a longo prazo — possivelmente com pequenos negócios, 

como lojas de variedades, ou com tuktuks ou táxis locais.  

Hoje, louve a Deus por nos permitir ver essas vitórias. Louvado seja Deus 

pelo apoio e generosidade imensa da igreja global para com o Afeganistão e pelo 

trabalho do Reino que ele está fazendo! 


