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 UM PRESENTE APAZIGUADOR 

Provérbios 21.27 

 

1. Leitura inicial: Salmo 124. 8 

2. Cântico: Ele é exaltado 

IBSPLAY: https://youtu.be/sZ68OWYpqlA 

3. Confissão/Gratidão – Ó Deus, altíssimo, gloriosíssimo, o pensamento de 

Tua infinita serenidade me alegra, pois estou labutando e sofrendo, perturbado 

e angustiado, mas Tu estás para sempre em perfeita paz. Teus desígnios não 

lhe causam nenhum receio ou precaução de insatisfação, eles permanecem 

firmes como os montes eternos. Teu poder não conhece nenhuma obrigação, 

tua bondade nenhuma restrição. Tu tiras ordem da confusão, e minhas derrotas 

são tuas vitórias: O Senhor Deus onipotente reina. 

4. Leia Provérbios 21.27 – Esse provérbio nos ensina que o Senhor odeia o 

sacrifício dos ímpios e os sacrifícios feitos com intenções perversas.  

O texto está falando sobre a ideia de “barganha”. O que é a barganha? 

Barganhar geralmente está associado ao ato de trocar, de forma fraudulenta 

um objeto por outro. Alguns erroneamente pensam: “Se eu fiz isso pra Deus, 

Ele terá de fazer isso por mim”.  

A grande verdade é que muitos ainda se relacionam com Deus dentro 

dessa ótica. Muitas pessoas ainda vêm Deus como um gênio da lâmpada ou 

como uma entidade que é obrigada a corresponder com as nossas 

expectativas. Dessa forma, a verdade que o texto aponta é a realidade de que 

esses sacrifícios com motivações escusas são pertinentes aos ímpios.   

Há uma gritante contradição no fato de pessoas que desprezam Deus e 

a salvação que ele oferece por Jesus Cristo desejarem participar nominalmente 

de celebrações feitas ao nome do Senhor. Um exemplo disso são pessoas que 

são avessas a fé procurarem um ministro do evangelho para celebrar seus 

casamentos.  

https://youtu.be/sZ68OWYpqlA
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Contudo, a grande verdade é que para Deus “o sacrifício dos ímpios já 

por si é detestável”. Isso quer dizer que ele não aceita o culto de pessoas 

que não se entregaram a ele por inteiro. 

Se o Senhor detesta o culto feito de modo falso e vazio por quem não 

crê em Cristo, “quanto mais quando oferecido com más intenções”. É desse 

perigo que o nosso coração deve buscar se afastar! 

 

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

A) Cultue a Deus em espírito e em Verdade, conforme Ele deseja ser adorado; 

B) Se entregue totalmente a Deus, não dê a Ele fragmentos de sua vida; 

C) Não se assemelhe aos ímpios, buscando servir ao Senhor com o intuito de 

obter algo em troca; Não barganhe com Deus; 

D) Desfrute da suficiência da graça, ame sua igreja, viva para a glória de Deus; 

6. Pedidos de oração – Afeganistão 

 

ORE 

Hoje é o Dia Mundial do Refugiado. Interceda por todos os cristãos 

afegãos que conseguiram sair do país e precisam de alimentação, moradia e 

coragem para continuar confiando em Deus. 


