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NÃO SEJA DESONESTO 

Provérbios 20.23 

 

1. Leitura: Salmo 97.1 

2. Cântico: Gloriosa Graça 

IBSPLAY: https://youtu.be/rMvCjmUmYes 

3. Confissão/Gratidão – A graça que restaura é necessária para me preservar, 

orientar, guardar, prover e ajudar. E aqui Teus santos incentivam a minha 

esperança; eles eram miseráveis e agora estão enriquecidos, presos e agora 

estão livres, atribulados e agora são vitoriosos. 

4. Leia Provérbios 20.23 – Esse provérbio nos ensina que o Senhor abomina 

pessoas que agem de forma desonesta. 

A desonestidade está presente em todos os setores da sociedade. 

Desde o palácio até o mais simples casebre e desde as altas cortes do governo 

até os templos religiosos mais sagrados. Tudo está manchado com a 

desonestidade.  

Algo comum na época, até mesmo nos dias de hoje, eram alguns 

feirantes que utilizavam de pesos diferentes para obter algum tipo de lucro, o 

cliente via no peso 2Kg, mas o mesmo poderia pesar 2,5 Kg ou mais.  

Dois símbolos do comércio revelam essa falta de honestidade: pesos e 

medidas. O Senhor detesta pesos adulterados e abomina medidas falsificadas. 

Deus não tolera a desonestidade nas transações comerciais. Mesmo que sejam 

feitas atrás das cortinas; mesmo que licitações sejam ganhas por causa de 

gordas propinas e jamais cheguem a vazar na imprensa; mesmo que empresas 

inescrupulosas, por informações privilegiadas, se abasteçam de riquezas da 

nação e jamais sejam apanhadas pelo braço da lei, Deus não deixará impunes 

aqueles que usam o expediente da desonestidade para obter vantagens 

financeiras.  

Mas não somente Deus abomina tais práticas, mas toda e qualquer tipo 

de desonestidade, o nosso Senhor detesta. Sejam elas em qual área for, a falta 

https://youtu.be/rMvCjmUmYes
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de integridade nos negócios, nos compromissos, em nossa vida, não trás 

beneficio nenhum a não ser a ira de Deus sobre quem mantém tal prática 

desonesta. 

Portanto, devemos buscar no Senhor uma vida digna e a transformação 

necessária para que a desonestidade não seja uma prática diária em nosso lar, 

nosso trabalho, em nossa vida. 

 

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

a) Ore pelas pessoas que agem com desonestidade. 

b) Peça a Deus que lhe capacite a resistir à tentação de obter lucro através 

da desonestidade. Lembre-se que a desonestidade é respondida com a 

ira de Deus; 

c) Se você é uma pessoa desonesta, peça perdão a Deus por esse pecado, 

suplique a ajuda divina para abandonar essa atitude. 

d) Tenha plena confiança no Senhor e em Sua provisão. Pelo motivo de 

Deus ser quem Ele é, nunca deixará faltar o que necessitamos. 

 

6.  30 dias de oração pelos cristãos presos 

 

DIA 08: PRISIONEIRA 42 

Quando a norte-coreana fugiu para a China, foi acolhida por alguns 

cristãos e teve um encontro com Jesus. Mas um dia ela foi capturada pelas 

autoridades chinesas e mandada para uma prisão do país. Em seguida, foi 

deportada para a Coreia do Norte, onde passou a ser chamada de Prisioneira 

42. 

Todos as manhãs, a cristã era interrogada e agredida para confessar a 

fé em Jesus, mas ela conseguiu manter a crença em segredo. Apesar das 

agressões, ela mantinha o relacionamento com Cristo. Após mais de um ano 

presa, foi julgada e condenada a viver quatro anos em um campo de trabalho 

forçado. 
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A cristã foi libertada após cumprir dois anos de pena e reencontrou o 

marido e os filhos. Hoje, ela vive refugiada na Coreia do Sul e tem certeza de 

que Deus esteve com ela a cada dia, hora, minuto e segundo dentro da prisão, 

assim como estava cuidando da família dela. 

 

ORE 

Para que o testemunho da Prisioneira 42 motive os cristãos a serem fiéis 

ao Senhor e a orarem por outros irmãos presos na Coreia do Norte. 


