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DESONESTIDADE: ARMADILHA MORTAL 

Provérbios 21.6 

 

1. Leitura: Salmo 88.1 

2. Cântico: Senhor da criação 

IBSPLAY: https://youtu.be/o2iavFA_9BY 

3. Confissão/Gratidão – Ordene neste dia todas as minhas comunicações de 

acordo com a Tua sabedoria, e ao ganho do bem comum. Não permita que eu 

não seja beneficiado ou feito útil. Que eu possa falar cada palavra como se 

fosse a minha última palavra, e andar cada passo como o meu último. Se a 

minha vida findar hoje, que este seja o meu melhor dia. Em nome de Jesus, 

amém!  

4. Leia Provérbios 21.6 – No texto de hoje o sábio nos ensina sobre não ser 

desonesto, pois as riquezas oriundas da desonestidade são ilusões 

passageiras e podem levar a morte. 

A riqueza é uma bênção quando vem de Deus como  resultado do 

trabalho honesto. Porém, a riqueza acumulada com desonestidade é pura 

ilusão e armadilha mortal. Aqueles que mentem, corrompem, roubam, 

oprimem e até matam o próximo para ajuntar tesouros e mais tesouros 

em sua casa, esses descobrem que essa riqueza maldita não traz paz ao 

coração, não dá descanso à alma nem promove a verdadeira felicidade. 

 Aqueles que seguem pelo caminho da ganância, da avareza 

idolátrica e da língua falsa para se enriquecerem não usufruirão as 

benesses dessa riqueza. Vestirão,  mas não se aquecerão. Beberão, mas 

não se saciarão. Comerão, mas não se fartarão. Não vale a pena adquirir 

tesouro com língua falsa. A fortuna obtida com língua mentirosa é 

ilusão fugidia e um laço mortal.  

O que adianta ser rico e não ter  paz? O que adianta viver com o 

corpo cercado de luxo e a alma mergulhada no lixo? O que adianta ser 

honrado diante das pessoas e ser reprovado por Deus? O que adianta 
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adquirir muitos bens e para isso ter de vender a alma ao diabo? O que 

adianta ter todo conforto na terra e perecer eternamente no inferno?  

Melhor do que a riqueza ilícita é a pobreza com integridade, é a 

paz de consciência, é a certeza do sorriso aprovador de Deus. Devemos 

viver de modo digno (Cf. Cl 1.10) agradando o Senhor, crescendo no 

conhecimento de Deus e frutificando a boa obra em Cristo Jesus. 

 

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

a) Aprenda a ter contentamento no Senhor. Confira o (cf. Sl.23) 

b) Tenha uma vida digna aos olhos de Deus, não seja desonesto para ter 

uma suposta vida confortável.  

c) Observe este ditado: “Pouco com Deus é muito e muito sem Deus é 

nada”  

d) Ensine os seus filhos a terem contentamento e a não serem 

desonestos na caminhada da vida deles. 

 

6. 30 dias de oração pelos cristãos presos 

DIA 21: ASIA BIBI 

Em 2009, a cristã Asia Bibi foi acusada de depreciar o profeta Maomé. 

Ela tinha 45 anos na época e trabalhava na fazenda de um muçulmano. Em um 

dia normal de trabalho, ela ofereceu água para as colegas, mas as mulheres 

recusaram por ela ser seguidora de Jesus. 

Em seguida a conversa evoluiu para assuntos religiosos e Asia foi 

pressionada a se converter ao islã. Mas ela se recusou e rebateu as outras 

mulheres com frases como: “Jesus está vivo, mas Maomé está morto. O nosso 

Cristo é o verdadeiro profeta de Deus. Maomé não é real. Jesus morreu na 

cruz pelos pecados da humanidade, e Maomé, o que fez por vocês?”. 

Então, as colegas de Asia ficaram iradas e a agrediram. A polícia foi 

chamada ao local, mas prendeu a cristã por blasfêmia. “Quando fui presa, fui 

agredida e molestada pelos guardas. Fiquei em estado de choque por muito 

tempo”, contou a cristã. 
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Em novembro de 2010, com provas forjadas, Asia recebeu a pena de 

morte por falar contra o islã e também foi multada em mil dólares. Após passar 

nove anos no corredor da morte, Asia foi absolvida pela Suprema Corte do 

Paquistão. Ela passou sete meses sob custódia protetiva e hoje vive fora do 

país, já que os extremistas islâmicos estavam dispostos a tudo para fazer a 

cristã pagar pelo “crime”. 

ORE 

Para que Asia Bibi seja curada por Deus dos traumas que viveu na 

prisão e que outros cristãos que estão em situação semelhante sejam julgados 

com justiça e absolvidos. 


