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MALDADE DESTRUTIVA 
Provérbios 21.7 

 

1. Leitura: Habacuque 3.17-18 

2. Cântico: Eternamente Deus 

IBSPLAY: https://www.youtube.com/watch?v=FlmMZb37WlI 

3. Confissão/Gratidão – Somos pecadores, não merecedores de tamanha 

salvação, de tão grande misericórdia. Sabemos que o Senhor é bom, piedoso, 

justo, longânimo, de forma que somos constrangidos com tão profundo e perfeito 

amor. Que o Senhor seja o nosso tudo! Em nome de Jesus, amém. 

4. Leia Provérbios 21.7 – O provérbio de hoje nos apresenta dois caminhos 

possíveis para a humanidade. Um é cheio de maldade, quanto o outro é 

honestidade. Um causa destruição, enquanto o outro preserva a vida. Mas o que 

podemos entender disso?  

A violência é uma flecha venenosa que se volta contra a própria pessoa 

que a lança. Aquele que fere o próximo destrói a si mesmo. O mal praticado 

contra os outros retorna contra o próprio malfeitor. Os maus são destruídos por 

sua própria violência porque se negam a fazer o que é direito. A violência dos 

ímpios os arrastará, pois eles se recusam a agir corretamente. Quem à espada 

fere à espada será ferido. Quem planta violência colhe violência. Quem semeia 

guerra ceifa contendas.  

O perverso é aquele que maquina o mal em seu leito e se levanta para 

praticá-lo. Sua vida é uma torrente de maldades, uma espécie de avalanche que 

desce com fúria, arrastando tudo à sua volta e causando grande destruição. 

Porém, o perverso não ficará impune e nem sair ileso. Todo o mal concebido 

pelo perverso e praticado contra o próximo cai sobre sua própria cabeça. O 

perverso não escuta conselhos nem emenda sua vida. Ele é persiste no seu erro. 

O perverso se recusa a praticar a justiça, pois está acostumado a fazer o mal. 

Toda a inclinação do seu coração é para desviar-se de Deus e atentar contra a 

https://www.youtube.com/watch?v=FlmMZb37WlI
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vida do próximo. A violência que mora no coração do perverso, porém, recai 

sobre sua própria cabeça. 

Em contra partida há aqueles que andam em retidão, aqueles que são 

honestos. Mas o que seria essa honestidade? 

São honestos por reconhecer que são pecadores, pois esse 

conhecimento os auxilia a entender que o coração do homem é mal, portanto 

não devem se deixar guiar pelos seus desejos, pelas suas emoções. 

Reconhecem que, por serem pecadores, necessitam de Deus, pois somente Ele 

é capaz de nos perdoar e nos fazer andar em retidão. São aqueles que vivem 

uma vida em dependência de Deus e total obediência a Ele. 

Honestidade é sinal de dependência do Senhor. Não vivemos em retidão 

porque somos capazes de fazê-lo, mas sim porquê reconhecemos que Deus é 

quem nos capacita a viver assim. Mas que formas práticas podemos fugir da 

maldade e exercer a honestidade? 

5. Aplicação:  

a) Reconheça que você é um pecador. Só o Espírito Santo nos convence 

do pecado, do juízo e da ira vindoura, ore ao Senhor para que seu Santo 

Espírito o conduza a entender essa verdade. 

b) Sonde seu coração através da Bíblia, que é a lamparina de nossa alma. 

As Escrituras Sagradas é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o 

nosso caminho (Salmo 119.105), portanto ela que mostra a nós e revela 

qualquer maldade ou atitude que mantemos e que “fere” a santidade de 

Deus. 

c) Ore sempre se colocando em dependência do Senhor, para que Ele lhe 

conduza a não ser uma pessoa maldosa, mas sim piedosa segundo a 

Sua própria Palavra. 

d) Seja humilde para reconhecer quando agir de forma pecaminosa e peça 

perdão, sempre que necessário, para quem você cometeu falta. 

 

 



IGREJA BATISTA SHEKINAH  
Roteiro para o culto doméstico 

 
 

 
Endereço: Avenida Gabriel Correa Pedrosa n° 30 – Parque Dez - CEP: 69055-011 – Manaus – 

AM – Brasil – CNPJ: 63.694.988/0001-56 

6. 30 dias de oração pelos cristãos presos 

 

DIA 22: ASIF PERVAIZ 

Asif Pervaiz está preso desde 2013 e foi sentenciado à morte por 

blasfemar contra o islamismo. O cristão foi preso por ter enviado supostas 

mensagens blasfemando contra o profeta Maomé. Na realidade, ele foi vítima de 

uma denúncia falsa do ex-supervisor de uma fábrica de meias, Muhammad 

Saeed Khokher. Segundo o advogado do cristão, o chefe dele o assediava para 

virar muçulmano e, com a recusa de Pervaiz, resolveu fazer a falsa acusação. 

Além disso, na audiência de condenação, teve o direito de testemunho rejeitado. 

A esposa Marilyn Asif e os quatro filhos do casal tiveram que fugir da 

comunidade onde moravam para salvar a própria vida. Isso também aconteceu 

com a família de Asia Bibi quando ela foi condenada por blasfêmia. O advogado 

de Asif é Saif ul Malook, o mesmo que conseguiu a libertação da cristã 

paquistanesa. Caso a justiça favoreça o cristão, é provável que extremistas 

protestem paralisando cidades e convocando o exército para derrubar o atual 

governo do Paquistão. 

ORE  

Para que Asif Pervaiz seja guardado pelo Senhor e seja julgado por 

autoridades comprometidas com a verdade. Que ele jamais deixe de ser uma luz 

de Cristo onde estiver. 


