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NÃO MORRA PELA BOCA 
Provérbios 20.17 

 

1. Leitura: Salmo 77. 1-2 

2. Cântico: Reina em mim 

IBSPLAY: https://youtu.be/_ypHYwIIvbc 

3. Confissão/Gratidão – Eu não tenho nenhum Mestre, senão a Ti somente, 

nenhuma lei, senão a Tua vontade, nenhum prazer, senão a Ti mesmo, nenhuma 

riqueza, senão a que Tu me dás, nenhum bem, senão a Tua bênção, nenhuma 

paz, senão a que o Senhor me concede. Eu não sou nada, senão o que Tu me 

fazes ser. Eu não tenho nada, senão aquilo que eu recebo de Ti. Eu posso não 

ser nada, mas esta graça me adorna. Esvazia-me profundamente, querido 

Senhor, e, em seguida, encha-me a ponto de transbordar com água viva. 

4. Leia Provérbios 20.17 – O versículo de hoje começa dizendo que o pão que 

se ganha com fraude pode ser gostoso. Significa que, assim como todo pecado, 

benefícios fraudulentos parecem bons, mas terminam em mal. O pão obtido com 

o pecado parece gostoso, mas seu fim é péssimo, trará desgosto. 

Aqueles que conseguem usufruir de dinheiro ou bens sem esforço, por 

agirem desonestamente, acham-se mais espertos e desfrutam temporariamente 

do que parece ser bom. 

Esse benefício imediato obtido pela fraude e mentira é muito comum, pois 

atrai os pecadores. Atos desonestos são fáceis e por isso atrativos às pessoas 

que estão em busca de ganhos às custas dos outros. Vemos constantes furtos, 

apropriação de valores indevidos, subornos aceitos por pessoas em situação de 

autoridade, alunos colando em suas provas etc.  

Os exemplos são muitos e o resultado será o mesmo para todos: vão 

comer pão com pedrinhas de areia. O pão que parece gostoso no início se 

mostrará misturado com pedras e não será mais apreciável, mas intragável e 

indigesto. 

https://youtu.be/_ypHYwIIvbc
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Assim, o provérbio nos alerta para as consequências do pecado. 

Meditamos recentemente em Provérbios 20.10 que a desonestidade é uma 

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

é repugnante a Deus. E nós, como filhos de Deus, somos chamados a  

Além disso, não podemos esquecer que a obediência a esse tipo de ação 

honesta não é o que nos fará aceitos 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 verdade e 

honestidade. 

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

a) Seja honesto e verdadeiro em tudo que fizer. Valorize a verdade, mesmo 

que pareça que vai perder algo de imediato; 

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) Todo pecado tem consequências, por isso não se iluda com as promessas 

de satisfação imediata do pecado. Viva de maneira agradável a Deus e 

desfrute das verdadeiras delícias que só o Senhor possui (Salmo 16.11). 

6.  30 dias de oração pelos cristãos presos 
 

DIA 02: YOUSEF NADARKHANI 
 

A vida de Yousef Nadarkhani mudou desde que teve um encontro com 

Jesus e decidiu viver conforme os preceitos bíblicos, no Irã. Em 2006, ele foi 

preso pela primeira vez por deixar a fé islâmica e evangelizar outros 

muçulmanos. Em 2010, ele foi sentenciado à morte pelo mesmo “crime” de 

apostasia e também por proibir que os filhos aprendessem a ler o Alcorão na 

escola. Graças à pressão internacional, o pastor foi absolvido e a sentença 

cancelada. 
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Porém, isso não indica que ele parou de ser perseguido no país. Pelo 

contrário, o líder cristão ex muçulmano tem sido alvo de uma série de prisões 

nos últimos anos. Em 2017, ele e outros cristãos foram sentenciados a 10 anos 

de prisão por plantar igrejas domésticas e promover o “cristianismo sionista”. 

O lar atual do pastor Nadarkhani é a prisão de Evin, na capital Teerã. Em 

2020, a pena foi reduzida para seis anos. Mas após a libertação do líder cristão, 

ele deve viver em exílio interno por dois anos no Sul do país. 

ORE 

Para que Deus sustente o pastor Nadarkhani na prisão e que ele seja 

testemunha de Jesus lá dentro para outros presos e guardas. 


