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ENTRE A CONTENDA E A INTEGRIDADE 

Provérbios 22.10-11 

 

1. Leitura inicial: Salmo 150.1-6 

2. Cântico: Suficiente  

IBSPLAY: https://youtu.be/5N73_bv0XCE 

3. Confissão/Gratidão – Em oração todas as coisas aqui abaixo 

desaparecerem, e nada parece importante, senão a santidade de coração e a 

salvação dos outros. Em oração todas as minhas preocupações seculares, 

medos, angústias desaparecem, e são de tão pouca importância como um 

sopro. 

4. Leia Provérbios 22.10-11 – Esse provérbio busca apresentar uma solução 

prática para se manter a paz. 

Quantas instituições mundiais não se perguntam: como obter a paz? 

O livro de provérbios nos afirma que essa paz vem pela prática da 

disciplina e da justiça, através da retirada do escarnecedor: Lance fora o 

escarnecedor! Essa é a exortação.  

No ambiente eclesiástico a recomendação bíblica é a da disciplina para 

o pecador impenitente. Na esfera civil, Deus deu ao estado o poder da espada, 

para punir os impenitentes.  

A ideia central é simples: Se os escarnecedores são eliminados, as 

discussões e brigas e vergonha terminarão. 

Você deve se perguntar, portanto, o que é um escarnecedor?  

Este é uma pessoa arrogante e obstinada que não aceita a correção, 

despreza a autoridade, e mostra desprezo para aqueles que tentam ensiná-lo 

ou adverti-lo (Pv 26:12). 

Deus odeia os escarnecedores e Ele os destruirá! Deus dá um severo 

aviso contra os escarnecedores dos dias de Isaías (Is 28:14-22). 

https://youtu.be/5N73_bv0XCE
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Salomão avisou para que não perdêssemos tempo tratando com 

escarnecedores, porque isto só trazia brigas e vergonha (Pv 9:7-8; 14:7; 23:9; 

26:4-5). 

Será que somos escarnecedores? Você é um escarnecedor? 

É fácil cair nesse terrível pecado. Você ama os que o corrigem e 

repreendem (Pv 9:8; Sl 141:5)? Você ama os seus mestres (Pv 12:1)? Você é 

rápido para reconhecer sua culpa e pedir perdão? 

Lembre-se, ao se expulsar para longe o zombador, “cessam as 

contendas e os insultos”. 

Por outro lado, o homem de coração sincero não causa intrigas ou 

insultos, mas “se expressa com elegância”. Ele demonstra ter tato em suas 

palavras e atitudes, preocupando-se com os resultados do que faz ou diz. Por 

isso, em vez de o escritor expulsá-lo de sua presença, ele diz que um homem 

assim “será amigo do rei”.  

Somos amigos de Deus ou zombadores do Rei? 

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

1) Ame a disciplina: A prática da disciplina eclesiástica na igreja não visa a 

exclusão, mas a restauração do pecador. 

2) Ame a justiça: a prática da justiça deve ser amada pelos justos. Nós não 

tememos ao estado quando este cumpre seu papel de punir os impenitentes. 

3) Conserve um coração brando e puro diante de Deus. Promova a paz. 

4) Lembre-se, diariamente, que somente em Jesus encontramos paz que 

excede todo entendimento. Em Cristo temos paz até mesmo em meio a 

guerras. 

6. Pedidos de oração – Nigéria - ORE 

Clame para que os cristã0os que vivem na região de Chibok sejam 

guardados pelo Senhor de ataques de grupos armados. Ore para que sejam 

supridos nas necessidades físicas, emocionais e espirituais. 


