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ABANDONE OS PERVERSOS 

Provérbios 22.24-25 

 

1. Leitura inicial: Salmo 23.1-6 

2. Cântico: Colossenses 1 

IBSPLAY: https://youtu.be/rFJprVW6xQA 

3. Confissão/Gratidão – Ó Deus, o autor de todo bem, eu venho a Ti pela 

graça que mais um dia necessitará para seus deveres e ocasiões. Eu saio para 

um mundo perverso; eu trago comigo um coração mau. Eu sei que sem Ti eu 

não posso fazer nada, de forma que tudo com o que eu esteja preocupado, 

embora inofensivo em si mesmo, pode revelar-se uma ocasião de pecado ou 

de insensatez, a menos que eu seja sustentado por Teu poder. Segura-me e 

estarei à salvo. 

4. Leia Provérbios 22.24-25 – Este provérbio nos ensina sobre não 

associar-se com o irancundo, para que não se acostume com o seu modo e 

acabe tendo um fim desagradável.  

A Palavra de Deus nos alerta à exaustão acerca do perigo das más 

companhias (cf. 1 Coríntios 15:33; Provérbios 13:20). Por exemplo, 

podemos citar as cadeias que estão lotadas e os cemitérios estão cheios 

daqueles que se envolveram com gente errada e acabaram encurtando 

seus dias. A pessoa iracunda é aquela que transtorna o ambiente no qual 

vive. Possui um temperamento explosivo e desgovernado. 

Suas palavras  são  destemperadas  e  venenosas.  Suas  

ações e reações produzem tempestade.  Ela compra brigas e 

espalha contendas por onde passa. Está sempre metida em 

encrencas e desavenças. Associar-se com  pessoas assim  é colocar 

os pés num laço de morte.  

Quem se associa e anda  com pessoas iracundas acabam 

assimilando essa postura reprovável e trazendo transtorno para a  

própria vida. A pessoa que não tem domínio próprio é uma ameaça  
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à sua família e à sociedade. Não ande  com  gente  assim. Não se 

associe a esse tipo de pessoas, nem faça aliança com elas. Livre seus 

pés do laço. Preserve sua alma da morte. Poupe sua família do 

sofrimento! 

Esforce-se, em procurar pessoas que sejam em primeiro lugar amigos 

de Deus. Procure andar com pessoas que lhe apresente a Cristo e lhe 

conduza para mais próximo dele. Veja (cf. Lc 5.17-20) Consta que alguns dias 

depois Jesus entrou outra vez em Cafarnaum, e a população soube que estava 

em casa. Logo se ajuntaram tantos em sua porta, que nem havia como chegar 

junto à porta, e Jesus os anunciava a palavra. 

Neste lugar, conduziram um paralítico, trazido por quatro amigos. E este, 

não podendo se aproximar dele, por causa da multidão, descobriram o telhado 

onde estava, e fizeram um buraco nele, baixando o leito em que jazia o 

paralítico. Portanto, as nossas companhias devem ser de pessoas que nos 

levem para mais próximo de Cristo, mesmo que no caminho tenham que ir pelo 

telhado. 

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

a) Associar-se com o irancundo pode não ser uma boa ideia, por isso evite 

andar com pessoas de mal humor e iradas. 

b) Cuide-se, veja se você não é uma pessoa irancunda. 

c) Seja sábio e criterioso em seus caminhos, lembre-se quem caminha com 

o irancundo acabará caindo em cilada. 

 

6. Pedidos de oração – UZBEQUISTÃO 

ORE  

Ore pela vida das pessoas que perderam o emprego por decidirem 

seguir a Jesus. Peça que Deus dê outras maneiras de terem uma renda para 

suprir as necessidades delas e das famílias. 


