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UM RELATÓRIO EXATO 

Provérbios 21.28 

 

1. Leitura inicial: Salmo 128.1 

2. Cântico: Grande é o Senhor 

IBSPLAY: https://youtu.be/oiibssAdirY 

3. Confissão/Gratidão – Eu venho a Ti como um pecador, com preocupações 

e tristezas, para lançar cada ansiedade inteiramente a Ti, cada pecado 

clamando pelo precioso sangue de Cristo; reaviva a profunda espiritualidade 

em meu coração; permita-me viver perto do grande Pastor, ouvir a Tua voz, 

conhecer Teus sons, seguir os Teus chamados. 

4. Leia Provérbios 21.28 – Este provérbio trata sobre o destino de uma 

testemunha falsa. 

A testemunha é uma pessoa que viu, ouviu e presenciou algum fato e, 

em juízo, narra os acontecimentos com fidelidade. Uma testemunha fidedigna 

está disposta a morrer, mas não a mentir sobre o que viu ou ouviu. O termo 

grego para “testemunha” é martiria, do qual vem a nossa palavra “mártir”. 

Pedro respondeu ao Sinédrio judaico diante das suas ameaças: julgai se é 

justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus; pois nós não 

podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos (Atos 4.19,20). Se a 

testemunha verdadeira prefere morrer a mentir, a testemunha falsa não ficará 

impune ao ocultar ou torcer a verdade. 

A mentira tem perna curta. A verdade virá à tona e a testemunha falsa 

cairá no descrédito público. Este, porém não será o único dano sofrido por 

aqueles que testemunham falsamente. Uma pessoa mentirosa, que vende sua 

consciência por favores imediatos, será considerada maldita pelas pessoas e 

reprovada por Deus. finalmente virá a morte eterna, pois os mentirosos não 

herdarão o reino de Deus. a menos que a testemunha falsa se arrependa, seu 

fim será receber em si mesma a merecida punição do seu erro. 

https://youtu.be/oiibssAdirY
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5. Aplicação - Pensamentos para a devoção pessoal/familiar: 

1. Fale a verdade em todo tempo, pois é dever do cristão ser moralmente 

honesto. Aquele que falta com a verdade quebra o nono mandamento da lei de 

Deus (Êxodo 20.16). É dever do cristão, promover a verdade especialmente em 

testemunhos. 

2. Ame ao seu próximo. Uma das maneiras de amarmos o próximo é falando-

lhe a verdade (Efésios 4.15,25). 

3. Pratique a justiça. Os justos são caracterizados pela veracidade – com 

efeito, eles amam a verdade (Zacarias 8.19) -, ao passo que os ímpios têm 

lábios mentirosos (Salmo 31.18; 120.2; Provérbios 10.18; 12.22; Jeremias 9.7). 

4. Reflita o caráter de Deus. Deus é o Deus da verdade (Isaías 65.16). uma vez 

que somos criados à imagem e semelhança de Deus, planejado para refletir o 

seu caráter, devemos falar a verdade assim como Deus fala a verdade. O nono 

mandamento se sustenta na doutrina da imagem de Deus (imago Dei 

6. Pedidos de oração – Líbano 

 

ORE 

Agradeça a Deus pela transmissão da palavra de Deus via rádio no país 

e em outros do Oriente Médio. Clame para que mais pessoas sejam 

alcançadas pelo amor de Deus e entreguem a vida a Jesus. 


