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APETITE POR MALDADE 

Provérbios 21.10 

1. Leitura: Isaías 24.14-15 

2. Cântico: Salmo 19 

IBSPLAY: https://youtu.be/P5gbLEO1OmU 

3. Confissão/Gratidão – Que os meus desejos sejam ampliados e as minhas 

esperanças encorajadas, para que eu possa honrar-Te por toda a minha 

dependência e a grandeza da minha expectativa. 

4. Leia Provérbios 21.10 – O mal não está apenas fora das pessoas, mas em 

seu interior. Não vem de fora, mas de dentro. Não está apenas nas estruturas 

ao redor, mas no seu íntimo. É do coração que procedem os maus desígnios. 

O perverso, contudo, dá um passo além. O mal não só está presente 

em seu coração, como é também ali cultivado. O perverso não é apenas 

potencialmente maldoso; ele desenvolve essa maldade até sua consumação. O 

perverso não apenas lança um olhar de cobiça sobre o próximo, mas procura 

desenfreadamente consumar essa cobiça. Ou seja, a alma do perverso deseja 

o mal, e esse desejo transforma-se em ação. Seus olhos são lascivos, seu 

coração é ganancioso, suas mãos são violentas. 

Um exemplo clássico dessa dramática realidade foi o que o rei Davi fez 

quando adulterou com Bate-Seba. Davi a viu, a desejou, a atraiu e se deitou 

com ela. Depois, tentou evadir-se de sua responsabilidade e acabou matando 

Urias, o marido. Davi agiu como um homem perverso, pois não teve piedade de 

Urias, um soldado de confiança. O perverso não tem compaixão nem mesmo 

de seu vizinho. Para satisfazer seus caprichos e alimentar sua cobiça, passa 

por cima das pessoas, mentindo, roubando, ferindo e matando. Os maus têm 

fome do mal; eles não têm pena de ninguém. Os maus se abastecem da 

maldade e não têm dó nem mesmo de seus vizinhos. 

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

a) Tenha fome e sede de justiça, pois ela provém do Senhor. 

https://youtu.be/P5gbLEO1OmU
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b) Ore ao Senhor, para transformar seu coração se ainda houver algum 

nível de maldade. Lembramos que não é só mudança de atitude, pois a 

maldade é um problema do coração, é pecado. 

c) Para vencer a maldade é preciso viver para Cristo. Isso envolve ter 

intimidade com Ele, viver em oração e no estudo de sua Palavra. Ter 

uma vida de dependência a Deus. Negar-se a si mesmo, tomar a sua 

cruz e segui-lo. É ser uma pessoa piedosa que glorifica a Deus em tudo. 

 

6. 30 dias de oração pelos cristãos presos 

DIA 25: VIETNÃ 

Os cristãos no Vietnã são vítimas de ataques de extremistas budistas. A 

conversão a outra religião é um crime previsto pelo código penal. Outro “crime” 

é a distribuição de material cristão, que pode resultar em cadeia para quem 

insistir em compartilhar a fé tanto em nível privado como público. Com a 

chegada do comunismo no país, as práticas religiosas se tornaram ilegais e 

muitos cristãos foram presos, enviados a campos de reeducação, forçados a 

deixar o país ou mortos. Para os vietnamitas, ser cristão é o mesmo que ser 

norte-americano, pois acham que o cristianismo é uma fé dos Estados Unidos. 

Isso indica que a guerra entre os países acabou, mas o terror dos combates 

ainda está presente na mente de muitos locais. No país, o sistema comunista 

impera e quem deixa de prestar lealdade às ideologias comunistas para ter 

uma fé própria enfrentará hostilidade das autoridades e da comunidade, 

perderá o emprego e viverá marginalizado na pobreza. A face da perseguição 

mudou drasticamente, tornando-a muito mais sutil, mas os cristãos no Vietnã 

ainda enfrentam alto nível de monitoramento e restrições do governo. De 

acordo com os dados da Lista Mundial da Perseguição 2021, 18 cristãos foram 

presos no país por causa da fé em Jesus entre 1 de outubro de 2019 e 30 de 

setembro de 2020. 

ORE 

Para que os cristãos no Vietnã sejam sustentados por Deus e tenham 

coragem de compartilhar o amor de Cristo mesmo dentro das prisões. 


