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NÃO COMA O PÃO DOS INVEJOSOS 

Provérbios 23. 6-8 

 

1. Leitura inicial: Salmo 34.1 

2. Cântico: Estrela da manhã 

IBSPLAY: https://youtu.be/WNP2X9PRbLg 

3. Confissão/Gratidão – Senhor, conduza-me em tuas retas veredas, perdoa 

meus pecados. Abre meus olhos para que eu enxergue os caminhos maus. 

Obrigado por me tirar das trevas para maravilhosa luz! 

4. Leia Provérbios 23. 6-8 – Estes versículos estão apontando para o 

ensinamento de que não devemos nos seduzir por benefícios oferecidos por 

pessoas más. O autor passa essa verdade por meio de um cenário de um 

convite para uma refeição. O dono da casa é alguém maligno, ganancioso, 

invejoso, mas que possui “finos manjares” para oferecer. 

O primeiro alerta é para que não deixemos nosso coração cobiçar as 

delícias de alguém maligno. Quantas vezes somos pegos desejando as 

conquistas de pessoas perversas e gananciosas? Mas não podemos cobiçar, 

sentir vontade de estar na situação do ímpio. Aquilo que temos em Deus é 

muito mais precioso que qualquer coisa obtida pelas pessoas malignas. 

A segunda parte da cena é quanto ao oferecimento mentiroso.  Na cena 

traçada pelo autor o dono da casa não só é maligno em seus pensamentos, 

como é falso em suas palavras: “Ele diz: "Coma e beba!", mas não está sendo 

sincero” (v.7). Apesar de parecer hospitaleiro, o homem está incomodado com 

o quanto seu convidado está comendo. Na verdade, ele acha que o convidado 

está se aproveitando de sua boa vontade e de seus preciosos alimentos. Para 

este homem, aquele que, a princípio, era um convidado, passa a ser alguém 

explorador e logo passa a ver este como um devedor de seus favores.  

No terceiro momento é dito que “você vomitará o bocado que comeu” 

(v.8). O homem de “olhos malignos” ver o convidado como alguém que se 

aproveitou dele e vai cobrar tudo que o convidado “tirou” dele. O comentarista 
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Champlin diz que se formos tão insensatos a ponto aceitar o convite de um 

homem de olhar maligno, logo ele exigirá que se pague de volta o que ele nos 

ofereceu com sua generosidade hipócrita. E além sido, ainda teremos 

desperdiçado as palavras amáveis de agradecimento. 

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

1. Não devemos nos envolver com pessoas malignas e gananciosas, muito 

menos cobiçar o que elas possuem. Devemos estar satisfeitos com o 

que Deus nos dá. 

2. Cuidado com a falsa generosidade de pessoas gananciosas. Não se 

deixe enganar por pessoas que parecem generosas, mas se mostram 

avarentas e cobiçosas. 

3. Seja grato a Deus pelo que Ele provê a você e não sinta inveja dos 

perversos (Provérbios 24.1). 

 

6. Pedidos de oração – Líbia 

ORE  

Apresente em oração os parceiros locais da Portas Abertas que se 

arriscam para encontrar cristãos no país. Peça por sabedoria, graça e proteção 

para eles enquanto ajudam os irmãos na fé.  


