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NÃO INVEJE OS ÍMPIOS 

Provérbios 24. 19-20 

 

1. Leitura inicial: Salmo 90-1-2 

2. Cântico: Gloriosa graça 

IBSPLAY: https://youtu.be/rMvCjmUmYes 

3. Confissão/Gratidão – Quão precioso é ter um terno sentimento e clara 

apreensão do mistério da piedade, da verdadeira santidade! Que bem-

aventurança é ser como Tu, tanto quanto for possível para uma criatura ser como 

Teu Criador! Senhor, dá-me mais da Tua semelhança; dilata a minha alma para 

conter a plenitude da santidade; faça-me viver mais para Ti. Ajuda-me a estar 

menos satisfeito com as minhas experiências espirituais, e quando eu me sinto 

à vontade após doces comunhões, ensina-me que é muito pouco o que eu 

conheço e faço. 

4. Leia Provérbios 24. 19-20 – Esse provérbio nos instrui a não quebrarmos o 

décimo mandamento da lei de Deus. Não devemos cobiçar, portanto, não faz 

parte da natureza dos santos invejar o aparente sucesso dos ímpios. 

Há uma inclinação pecaminosa, própria do homem caído, de desejar e 

cobiçar aquilo que é do próximo. Essa verdade se mostra no fato de que a lei de 

Deus condena a cobiça. Se a lei condena, o faz pela razão óbvia de que todo 

homem tem uma grave doença de falta de contentamento em seu coração.  

Esta lei está expressa nas Escrituras e didaticamente disposta no 

catecismo puritano, em sua pergunta de número 63. 

Pergunta: Qual é o décimo mandamento? 

Resposta: O décimo mandamento é: Êxodo 20:17. “Não cobiçarás a casa do 

teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a 

tua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo”. 

A seguir, em sua pergunta de número 64 lemos: 

https://youtu.be/rMvCjmUmYes
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Pergunta. O que o décimo mandamento proíbe? 

Resposta: O décimo mandamento proíbe o descontentamento com o que temos 

(cf. 1Co 10:10), inveja ou cobiça com o que é do próximo (cf. Gl 5:26), e todas 

as emoções e afeições desordenados em relação a qualquer coisa que pertença 

a ele (cf. Cl 3:5). 

 

Desta forma, este provérbio nos convoca a refletir no fato de que em nada 

vale a pena desejar o caminho dos ímpios, nem mesmo em sua aparente 

prosperidade, pois o fim deles será trágico, será um fim em perdição. Assim, a 

maior riqueza que podemos ter está no fato de conhecermos a Deus e a seu 

Filho, nosso redentor. De fato, Deus escolhe algumas pessoas para que por meio 

do sofrimento em suas vidas apresentem ao mundo que tudo o que precisamos 

é de Cristo, sendo Ele suficiente, e que, portanto, nenhuma garantia poderá ser 

nos dada em qualquer outro lugar fora daquele que é.  

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

a) Não quebre o décimo mandamento de Deus. Não cobice! Lembre-se que 

– pergunta 67: o que o pecado merece? - cada pecado merece a ira e maldição 

de Deus, tanto nesta quanto na vida porvir (Efésios 5:6; Salmo 11:6). 

b) Apegue-se a Cristo como suficiente. Seja grato a Deus pelo fato de 

conhecer a Jesus e ser conhecida por Ele. Lembre-se, nunca a prosperidade do 

ímpio nos trará qualquer redenção, mas uma sublime redenção temos garantida 

em Cristo, nosso Sumo Sacerdote. Portanto, mesmo em meio as lutas, 

provações e privações, estaremos completos pelo fato de termos a Cristo Jesus.  

Pergunta 68: Como podemos escapar da ira e maldição de Deus, merecidas por 

nós, por causa dos nossos pecados? 

Resposta: Para escaparmos da ira e maldição de Deus, merecidas por nós, por 

causa do pecado, temos que crer no Senhor Jesus Cristo (João 3:16), confiando 
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só em Seu sangue e justiça. Esta fé é acompanhada pelo arrependimento da 

vida passada pecaminosa (Atos 20:21) e leva à santidade na vida cristã futura. 

  6. Pedidos de oração – Síria 
 
ORE   
 

Os irmãos Samir e Mounir foram assassinados por causa de Jesus e por 

possuírem boas terras. Clame por consolo e proteção aos familiares e amigos e 

para que as autoridades façam justiça. 

 


