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SEJA SINCERO 

Provérbios 24. 26 

 

1. Leitura inicial: Salmo 94. 22 

2. Cântico: Toma o meu coração 

IBSPLAY: https://youtu.be/bhYKGQMwSZ0 

3. Confissão/Gratidão – Rendam graças ao Senhor por sua misericórdia e os 

livramentos concedidos a vocês. Se possível, façam uma breve lista de como 

isso tem se manifestado em suas vidas. 

4. Leia Provérbios 24. 26 – Salomão, como rei de Israel, era cercado por uma 

boa quantidade de pessoas que não agiam ou falavam com ele de modo sincero. 

Ao contrário, escondiam suas opiniões a fim de falar apenas o que julgavam que 

iria agradar ao rei. Isso geralmente acontece com pessoas ricas e poderosas. 

Contudo, esses homens costumam descobrir que palavras que são 

agradáveis, mas não verdadeiras, têm pouca utilidade em suas vidas. Sabendo 

disso, Salomão diz que “a resposta sincera é como beijo nos lábios”. Fica claro 

que o assunto é a sinceridade, ou a fala honesta. O que fica obscuro para os 

leitores do século 21 é a comparação entre a fala honesta e um “beijo nos lábios”. 

Atualmente, isso é realizado de modo romântico entre pessoas casadas ou 

enamoradas. Porém, o Antigo Oriente Médio tinha hábitos diferentes, de modo 

que esse era um gesto realizado por cônjuges, mas também por amigos íntimos, 

sendo interpretado por muitos estudiosos e comentaristas como “um sinal de 

amizade verdadeira” — por mais estranho que possa nos parecer na atualidade. 

Resumindo, a fala honesta é uma marca da amizade verdadeira. O 

amigo de verdade não se preocupa com sua imagem pessoal ou com seu próprio 

bem-estar quando seu amigo corre risco de sofrer danos advindos de tolice e de 

escolhas erradas. Assim, como prova de verdadeira amizade, ele diz ao amigo 

o que precisa, mesmo que sejam palavras desagradáveis e difíceis de ouvir. 

Entretanto, ele o faz com extremo amor e preocupação. Essa aparente 

contradição não é estranha ao homem, já que está acostumado a tomar 
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remédios doloridos e de gosto ruim que fazem bem à saúde e que curam 

doenças. Por isso, se você faz uma bobagem e ninguém lhe diz nada, nem lhe 

repreende, pode estar certo de que está cercado de amigos falsos que não 

merecem sua companhia. E se você vê seus amigos e irmãos seguindo 

caminhos errados e não lhes diz nada por covardia e por comodidade, pergunte-

se: “Que tipo de amigo sou eu?”. 

Além disso, precisamos entender que ser sincero não é falar a verdade 

com falta de amor, pois verdade sem amor, é brutalidade, enquanto o amor sem 

verdade, é hipocrisia. Lembre-se, precisamos sempre ser sinceros, mas não ao 

ponto de nossa sinceridade ferir o outro. 

 

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

a) Seja sincero, sempre. Não buscando ferir ou machucar seu próximo, 

mas edifica-lo para seu crescimento no Senhor. 

b) Sua sinceridade precisa ser em dita em amor. Voltamos a lembrar que 

verdade sem amor, é brutalidade. 

c) Tenha amizades verdadeiras. Amigos verdadeiros são aqueles que 

falam o que precisa, mesmo que sejam palavras desagradáveis e difíceis 

de ouvir. Não te apoiarão em tudo, mas sempre lhe dará a orientação 

correta, baseada nas Palavra de Deus. Por isso, podemos seguir com 

uma segunda aplicação dentro dessa que é seja você um amigo 

verdadeiro. 

6. Pedidos de oração – Afeganistão 
 
ORE   

Hoje é o Dia Mundial do Humanitário e da Independência do Afeganistão. 

Interceda para que a paz de Jesus reine no território e a população seja socorrida 

com ajuda humanitária de todas as nações. 
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