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ABANDONE A DESONESTIDADE 

Provérbios 22.28 

 

1. Leitura inicial: Salmo 26.1 

2. Cântico: Vem de Ti Senhor  

IBSPLAY: https://youtu.be/xI071AhU4VY 

3. Confissão/Gratidão – Senhor compassivo, Tuas misericórdias me 

trouxeram ao amanhecer de outro dia. Vão será este dom, a menos que eu 

cresça na graça, aumente em conhecimento, amadureça para a colheita 

espiritual. Permita-me neste dia conhecer-Te como és, amar-Te 

supremamente, servi-Te totalmente, admirar-Te plenamente. Por meio da 

graça, faça com que minha vontade sirva-Te, sabendo que o poder de 

obedecer não está em mim, mas que somente o Teu livre amor me capacita a 

servir-Te. Aqui, então, está o meu vazio coração, transborde-o com Teus dons 

preciosos; aqui está o meu cego entendimento, afugente as suas brumas de 

ignorância. 

4. Leia Provérbios 22.28 – Este provérbios fala sobre integridade e 

honestidade, qualidades estas que podem ser destruídas pela ganância e 

pelo mau caratísmo. 

Há duas verdades que podemos destacar nesse texto: (1) A 

valorização da integridade e (2) a valorização da propriedade privada. A 

primeira é inerente ao texto, já a segunda é inferente. Contudo, devemos 

nos valer da compreensão do contexto, ou seja, do que significa “não mudar 

os marcos de lugar”.  

No Antigo Oriente Médio, as divisões territoriais eram marcadas com 

pedras em cada canto, as chamadas pedras de fronteira ou pedras de 

esquina. Como modo de inibir aqueles que desonestamente desejavam 

mudá-las de lugar, aumentando suas terras e prejudicando os seus 

vizinhos, havia inscrições ameaçadoras para quem ousasse por vias 

desonestas aumentar sua propriedade.  

https://youtu.be/xI071AhU4VY


IGREJA BATISTA SHEKINAH  
Roteiro para o culto doméstico 

 
 

Endereço: Avenida Gabriel Correa Pedrosa n° 30 – Parque Dez - CEP: 69055-011 – Manaus – 

AM – Brasil – CNPJ: 63.694.988/0001-56 
2 

 

Sobre a valorização da propriedade privada, o texto é claro em 

apresentar a importancia de se respeitar a propriedade alheia e, portanto, 

não invadi-la a fim de tirar proveito próprio. Faz parte do “ser integro” cultivar 

respeito pelo bem alheio. Essa verdade nos leva ao ponto focal desse 

próverbio, vejamos. 

Entedemos que o provérbio está falando de mantermo-nos íntegros e 

não tomar para nós parte daquilo que não é nosso.  Ele ordena que seu 

leitor “não mude de lugar os antigos marcos que limitam as propriedades”. 

Integridade e Honestidade 

Este é o ponto focal do provérbio, mas de fato o autor nos revela 

muitos outros pecados a serem abandonados. Quando falamos de manter a 

integridade e honestidade devemos levar em consideração as causas 

motivadoras do mau carater. Um coração vaidoso? Avarento? Ganancioso? 

Perverso? Incredulo? Ansioso? 

Como essa realidade se aplica aos nossos dias? 

Ao fazermos negócios, as vezes temos um ímpeto pecaminoso de 

ultrapassar as barreiras da integridade, abusando da vunerabildiade e 

necessidade do outro. Nos achamos muito espertos quando compramos 

algo barato de alguém que estava passando necessidade. Não que seja 

errado comprarmos algo pra ajudar alguém, mas valerá a pena sondar 

nosso coração. Por vezes, o sentimento que alimenta a nossa prática não é 

a caridade, mas sim o oportunismo.  

Como essa realidade se aplica aos nosso dias? 

Há uma declaração moral de integridade dada a todos os fieis: As 

Escrituras Sagradas. Todas as vezes que negligenciamos as verdades das 

Escrituras estamos ultrapassando o marco da integridade verdadeira. A 

tolice tenta expandir seus domínios e somente um insensato perderia 

terreno para ela. Mantenha os antigos marcos revelados por Deus. 

 

5. Aplicação - Pensamentos para a devoção pessoal/familiar: 
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a) Seja íntegro em tudo o que faz 

b) Abandone o oportunismo  

c) Nos negócios: Não busque obter vantagens ilícitas e nem mesmo vantagens 

imorais. Há de fatos coisas licitas, legítimas, mas que ainda sim são imorais. 

d) Na família: Ensine aos seus filhos o padrão da justiça de Deus. Ensine-os a 

se alegrarem com o que possuem e a pedirem a Deus em oração 

oportunidades e maneiras honestas de conseguirem o que desejam.  

e) No casamento: Não viole a integridade do seu casamento levando a graça 

e os benefícios reservados ao matrimonio para outras propriedades.  

f) Na igreja: Não tenha outros deuses diante de você. Seja íntegro na sua 

relação com Deus.  

6. Pedidos de oração – Tajiquistão 

ORE  

Líderes cristãos são especialmente perseguidos no país. Interceda para 

que eles sejam protegidos, fortalecidos e cheios da sabedoria de Deus para 

responderem às autoridades quando questionados.  


