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TE DIREI QUEM ÉS 

Provérbios 25.4-5 

 

1. Leitura inicial: Salmo 100.1-5 

2. Cântico: Aclame ao Senhor 

IBSPLAY: https://youtu.be/KPfN094Ay4I 

3. Confissão/Gratidão – Senhor, abra meus olhos e a minha mente para que 

eu possa conhecer a tua vontade através da Tua palavra e possa cultuar-te da 

maneira como o Senhor deseja.  

4. Leia Provérbios 25.4-5 – Esse provérbio nos ensina a não nos associarmos 

com o mal e nem com o homem mal.  

O autor de provérbio faz uma nítida comparação entre um material 

precioso, mas que contem impureza e um reino de justiça que contem 

corruptores. Na primeira parte, o sábio nos diz o quanto mais precioso é a prata 

depurada dizendo que “quando se retira a escória da prata, nesta se tem material 

para o ourives”.  

“quando se retira a escória da prata, nesta se tem material para os ourives” 

A escória aqui descrita é a sujeira que vem incrustada no meio do metal 

precioso, a qual lhe tira a pureza e o valor. Para retirá-la, basta aquecer o metal 

até que ele derreta e libere a escória a fim de ser retirada de seu meio. Assim, 

quando o metal volta ao seu estado sólido, passa a um estado de maior pureza 

e, portanto, de proveito para que o ourives ou o artesão possam fazer peças 

lindas e de grande valor. 

Em contraste com essa realidade, Salomão faz uma comparação: 

“quando os ímpios são retirados da presença do rei, a justiça firma o seu trono”. 

Essa verdade aponta para o fato que mesmo em um governo justo, quando há 

homens perversos e corruptos, o governo justo também perde seu valor real. No 

final das contas, por melhores e mais justos que sejam o líder ou o administrador, 

se eles se acercarem de gente desonesta e perversa, seus atos e até seu caráter 

https://youtu.be/KPfN094Ay4I
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podem ser maculados. Por isso, quem não quer viver no meio da mentira, não 

pode andar com mentirosos. Quem não quer andar cercado de falcatruas, não 

pode se misturar com desonestos. E quem não quer viver na imoralidade, não 

pode ser amigo íntimo de pessoas depravadas. 

Essa é uma verdade que busca definir o caráter de um rei, mas vale 

também para qualquer pessoa, em especial para os servos de Deus.  

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

a) Os servos de Deus devem filtrar suas amizades e companhias a fim de manter 

a pureza em suas vidas. Devem também buscar a presença de gente que tenha 

o mesmo compromisso de servir ao Senhor. 

b) Lembre-se que “um pouco de fermento leveda toda massa”. Tome cuidado, 

os seus atos podem ser maculados pelas pessoas com quem anda. 

 
6. Pedidos de oração – Burkina Faso 
 
ORE   
 
 Interceda para que cristãos atingidos pela violência de extremistas 

islâmicos sejam curados dos traumas. Peça que sejam restaurados por Deus e 

testemunhem esses milagres a todos ao redor. 


