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NÃO RETRIBUA O MAL 

Provérbios 24. 28-29 

 

1. Leitura inicial: Salmo 95. 3-6 

2. Cântico: Perdão 

IBSPLAY: https://youtu.be/WOTpZhJCsKw 

3. Confissão/Gratidão – Agradecemos pela criação do casamento e da família, 

bem como pela maneira bondosa com que o Senhor tem abençoado nossa 

família. Nos ajude a ser obedientes ao Senhor, amando ao Senhor e guardando 

seus mandamentos. 

4. Leia Provérbios 24. 28-29 – Este provérbio envolve uma declaração que 

contraria a atitude de falsas testemunhas, condenadas pelo nono mandamento 

(Êxodo 20.6). 

O uso dos lábios com intenções de prejudicar o outro pode ser uma arma 

terrível. Quando alguém resolve falar do outro, usando mentiras, desejando 

prejudicar o próximo, pode causar grandes estragos na vida dele. 

Não devemos deixar nosso coração amargurado produzir ações que 

prejudiquem outros, ainda que essas pessoas tenham agido mal contra nós. O 

versículo 29 traça uma situação onde alguém que sofreu o mal do outro tem 

ocasião para ferir o seu ofensor com palavras, mas que, no momento, não é 

culpado, por isso as palavras seriam intencionalmente caluniosas, apenas para 

se vingar do seu ofensor.   

Às vezes, a calúnia e a difamação são vistas como oportunidades de se 

vingar pelo que o outro lhe fez, mas o provérbio alerta para não deixar que o 

coração se encha de maldade e leve ao fim este tipo de atitude. 

Você já contou mentiras sobre alguém, apenas porque estava com o 

coração ferido? Você já falou mal de alguém somente com o desejo de prejudicar 

o outro por vingança? 

https://youtu.be/WOTpZhJCsKw
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O verso 29 também apresenta uma regra áurea ensinada por Jesus: “Portanto, 

tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a 

eles; porque esta é a Lei e os Profetas” Mateus 7:12. 

O que você faria se tivesse a chance de falar mal de alguém que te 

prejudicou? Jesus orou e perdoou os seus ofensores, entregando toda injustiça 

ao reto julgamento do Pai: “Mas Jesus dizia:— Pai, perdoa-lhes, porque não 

sabem o que fazem” Lucas 23:34; e “pois ele, quando insultado, não revidava 

com insultos; quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele 

que julga retamente” (1 Pedro 2:23). 

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

a) Não use de mentiras e difamações para prejudicar o outro; 

b) Se pagar um mal com o mal tem sido uma tentação, entregue estes 

sentimentos e desejos a Deus, suplicando a ação do Espírito Santo em 

sua vida, para que você aja semelhante a Cristo e glorifique o Pai; 

c) Peça perdão por seus pecados cometidos com a língua. Em Cristo, até 

mesmo as mentiras e difamações são perdoadas, por isso, arrependa-se 

e confesse a Deus seus pecados nesta área; 

d) Entregue as injustiças e injúrias recebidas a Deus, pois Ele julga 

retamente, não queira ser você mesmo o vingador. 

6. Pedidos de oração – Nigéria 
 
ORE   
 

Hoje é o Dia Internacional em Memória das Vítimas de Atos de Violência 

baseados em Religião ou Crença. Clame pela cura e restauração das famílias 

cristãs que perderam entes queridos em ataques no país mais violento para os 

cristãos. 

 


