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NÃO INVEJE OS MAUS 

Provérbios 24. 1-2 

 

1. Leitura inicial: Salmo 62.1-2 

2. Cântico: Perdão e graça 

IBSPLAY: https://youtu.be/3saFpwTqcQ0 

3. Confissão/Gratidão – Senhor Jesus, perdoa meus pecados e ajuda-me a 

andar nas retas veredas. Te agradecemos por tudo o que tens feito em 

nossas vidas, mesmo com nossas falhas o Senhor tens nos andado e cuidado 

suprindo todas as nossas necessidades e por isso te rendemos Glória e 

louvor. 

4. Leia Provérbios 24. 1-2 – Estes versos atentam para a inveja dos impios e 

nos orienta para não caminhar na companhia deles. 

 Invejar os malignos e andar com eles é uma séria ameaça à vida. A 

inveja é o desejo de ser o que o outro é, de possuir o que o outro tem. A 

inveja é o descontentamento com o que se tem e o desejo ardente pelo que 

se não tem.  

Invejar as pessoas erradas e andar com elas, portanto, é um duplo 

pecado, pois, se a inveja em si já é nociva, invejar o maligno é ainda mais 

grave. A inveja é um sentimento subjetivo, mas andar com os maus é uma 

atitude objetiva. E dar mais um passo rumo ao desastre. É caminhar 

deliberadamente na direção do fracasso.  

Os malignos maquinam a violência, e seus lábios falam o mal. Os 

maus têm as mãos e os lábios a serviço da maldade. Vivem para espalhar 

aquilo que ofende Deus e destrói o próximo. Invejar essas pessoas é 

matricular-se na escola da violência, é enveredar-se pelo caminho sinuoso 

da perversidade, é doutorar-se no mais perverso estilo de vida. 

Portanto, inves de desejar imitar os malignos, devemos imitar aqueles 

que praticam o bem; em vez de andar com os maus, devemos andar com 
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pessoas que nos inspiram à prática do bem; em vez de dar às mãos àqueles 

que fazem e falam coisas perversas, devemos ser parceiros de caminhada 

daquelas cujas mãos praticam o bem e cujos lábios proferem palavras 

edificadoras. Por isso, você deve procurar alguém experimentado na fé para 

orientá-lo e compartilhar contigo a caminhada neste mundo caído, visando o 

seu crescimento e a maturidade na fé. 

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

a) Não tenha inveja dos ímpios e nem de suas práticas, pois o coração deles 

intenta contra o Senhor; 

b) Procure andar com pessoas que possam lhe ensinar a viver a fé cristã de 

forma digna; 

c) Faça uma avaliação de suas amizades! Eles são cristãos? Se a resposta 

for não, tem certeza que vai andar na companhia deles? (cf. Pv 2.1)  

  

6. Pedidos de oração – Brunei 

ORE  

O governo está coletando doações via SMS para a construção de 

mesquitas. Clame para que os cristãos tenham o direito de expressar a fé e 

receber apoio financeiro para a construção de igrejas. 


