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CONFIANÇA EXIGE CONVIVÊNCIA 
Provérbios 20.16 

 

1. Leitura: Salmo 130.1 

2. Cântico: Em espírito e em verdade 

IBSPLAY: https://youtu.be/b9MwavlB1ak 

3. Confissão/Gratidão – Are profundamente em mim, grande Senhor, lavrador 

celeste, para que meu ser seja um campo arado, com as raízes da graça se 

espalhando por toda parte, até que somente Tu sejas visto em mim, Tua beleza 

dourada como safra de verão, Tua fecundidade como a abundância do outono.  

 

4. Leia Provérbios 20.16 – Você já deve ter ouvido essa expressão: “para nos 

conhecermos, precisamos comer uma saca de sal”; o motivo desse adágio existir 

é muito singular e verdadeiro, pois não se confia em alguém que não se conhece. 

O provérbio de hoje trata sobre a confiança exigir convivência. Aqui vemos 

uma lição clara sobre não ser fiador de quem não conhecemos. Não sabemos 

sua índole, não sabemos sua história, não conhecemos seu histórico. Por causa 

disso o que devemos fazer é “comer uma saca de sal com ela”. Não podemos 

ser fiadores de ninguém, não podemos assumir riscos por quem não 

conhecemos. Aliás, até quem conhecemos, são capazes de nos enganar e 

deixar para nós uma dívida para pagar, se não nosso nome ficara “sujo” por 

causa dela. Por qual motivo isso acontece? Pois nós somos humanos, criaturas 

finitas, mutáveis, pecadora. 

Provérbios 6.1-2, fala sobre esse cuidado que devemos ter ao ser fiador 

tanto do nosso próximo, quanto do estrangeiro (quem não conhecemos). E o 

motivo disso? Porque somos pecadores! Por isso, por reconhecemos nossa 

natureza caída, por sermos criaturas que vivem em constante mudança, 

devemos conviver para confiar. 

Somente a convivência pode nos mostrar o caráter, a índole, a postura do 

outro tratar e lhe dar com suas dívidas e suas responsabilidades. Somente a 

https://youtu.be/b9MwavlB1ak
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convivência pode nos mostrar como o outro ama a Deus e como sua vida é total 

dependente d’Ele. Confiança exige duas coisas: (1) tempo: para que possamos 

confiar no outro, precisamos de um médio-longo prazo de convívio, pois somente 

o tempo pode nos ajudar a entender a segunda exigência; (2) conhecimento: 

para se conhecer precisa de tempo, para se ter confiança precisa conhecer. No 

tempo devido é que conhecemos os “trejeitos” do outro, isso nos ajuda a 

entender e saber até onde nossa confiança está limitada com o próximo. 

Mas, com nosso relacionamento com Deus é diferente, pois Ele é 

imutável, independente, nós podemos confiar n’Ele totalmente. O tempo, nesse 

caso, nos serve para que o Senhor se torne conhecido dentro de nossas 

limitações humanas. Portanto, com o ser-humano, precisamos conviver para ter 

algum nível de confiança, pois se fazemos isso com algum estranho, assumimos 

toda e qualquer responsabilidade e prejuízo que ele possa gerar em nossa vida 

e na vida daqueles que nos cercam. 

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

A. Use o “benefício da dúvida” com aqueles que não se convive. Esse é um 

artifício que lhe ajudará a entender se deve ou não confiar no outro. 

B. Confie no Senhor em todo o momento, pois somente Ele pode lhe dar a 

sabedoria necessária para discernir se deve ou não confiar no outro. 

C. Conviva para gerar confiança. Confiança não se adquire de forma rápida, ela 

precisa de um tempo de maturação, aproveite esse tempo para entender e 

conhecer o outro. 

D. Não seja fiador daqueles que você não convive. Você não conhece o caráter 

e a índole de algum estranho. Conheça-o para que não caia no erro de adquirir 

uma dívida ou problema por causa dele. 

6.  30 dias de oração pelos cristãos presos 
 

DIA 01 – IRÃ 

A República Islâmica do Irã é composta por 98,3% de muçulmanos e 1% 

de cristãos. Por isso, a minoria que segue a Cristo está submetida à sharia, 

conjunto de leis islâmicas. Apesar da presença cristã histórica no país, os 
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cristãos são considerados cidadãos de segunda classe e não têm os mesmos 

direitos que os seguidores de Maomé.  

Como consequência, quando um cristão decide viver integralmente a fé 

em Jesus, ele passa a ser visto como uma ameaça tanto pelo Estado, como 

pelos líderes religiosos muçulmanos – o que pode levá-lo à prisão, já que 

compartilhar a fé cristã com um muçulmano é proibido e considerado um crime 

pela Constituição iraniana. 

Pelo menos 115 cristãos iranianos foram presos por motivos religiosos ou 

pela identidade cristã, de acordo com o relatório realizado pelo departamento de 

pesquisa da Portas Abertas, em parceria com organizações de liberdade 

religiosa como CSW, Middle East Concern e Article18. Esse dado coloca o Irã 

em terceiro lugar no ranking de países que mais prendem seguidores de Jesus.  

 

ORE 

         Pelos cristãos iranianos que foram presos por obedecerem a Cristo, ao 

compartilharem o Evangelho e viverem conforme a vontade de Deus. Que eles 

sejam fortalecidos e consolados pelo Senhor. 

 

 


