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CULTIVE A VERDADE 

Provérbios 25.13 

 

1. Leitura inicial: Salmo 104. 31 

2. Cântico: Seja engrandecido 

IBSPLAY: https://youtu.be/b8t-eOMVi2Q 

3. Confissão/Gratidão – Deus bendito, reconhecemos que tu és o nosso Pai 

Celeste e que tu nos abençoaste. Reconhecemos que tu és um Pai bondoso 

que faz misericórdia até mil gerações daqueles que amam e guardam os teus 

mandamentos. 

4. Leia Provérbios 25.13 - Este provérbio ressalta como a fidelidade no 

desempenho das responsabilidades assumidas é animadora e revigorante. O 

texto faz isso comparando um mensageiro fiel ao frescor da frieza da neve no 

período da colheita, que acontecia no verão. Provavelmente o verso se refere à 

neve que caia nas colinas da Judeia, trazendo frescor para um dia quente de 

verão. Outra possibilidade é a ideia de usar a neve como um gelo para esfriar 

uma bebida e tomá-la num dia de calor. O certo é que o autor tem em vista uma 

metáfora baseada no alívio promovido pela frieza em um dia muito quente. 

Este bem-estar é causado pela atitude fiel de um mensageiro. Naqueles 

dias os meios de comunicação eram restritos e escassos, sendo o envio de um 

mensageiro uma prática muito utilizada. Um mensageiro podia levar uma 

mensagem escrita ou verbal. Ele era o elo entre as partes da comunicação. Maus 

mensageiros poderiam arruinar relacionamentos comerciais ou mesmo entre 

nações. Provérbios 13.17 alerta para o problema de um mau mensageiro: “O 

mensageiro perverso se precipita no mal”. 

No verso de hoje, o mensageiro fiel é exaltado e reconhecido. O 

mensageiro fiel é aquele que leva a mensagem correta, no momento oportuno, 

além de trazer a resposta ao seu senhor. Alguém que cumpre fielmente aquilo 

que lhe foi delegado traz alegria e tranquilidade. Sendo alguém que leva a 
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mensagem verdadeira, provavelmente trará respostas de paz. Essa fidelidade 

tranquiliza o enviador e o anima. 

O Novo Testamento nos mostra como Jesus foi a fiel testemunha do Pai 

ao mundo: “e da parte de Jesus Cristo, a Fiel Testemunha” (Apocalipse 1:5). 

Sendo fiel mensageiro, Jesus Cristo nos revelou plenamente o Pai: “aquele que 

me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele ouvi, essas digo ao 

mundo” (João 8:26b), “O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a 

expressão exata do seu Ser” (Hebreus 1:3a). Por Ele temos o conhecimento da 

vida eterna: “E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida 

está no seu Filho” (1 João 5:11). 

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

a) Você tem sido fiel no cumprimento das responsabilidades que Deus tem 

colocado em suas mãos, seja na família, no trabalho, com os bens, dons 

e talentos? 

b) Você tem alegrado o coração do seu Senhor com a fidelidade em sua 

vida? 

c) A verdadeira e duradoura fidelidade é fruto do Espírito (Gálatas 5.22), por 

isso devemos buscá-la em Deus. 

d) Você ouve e confia nas Palavras do Mensageiro Fiel? Já creu em Cristo 

como real e verdadeiro para a sua salvação? 

 
6. Ore por Líbia  
 

Cristãos líbios são pressionados a abandonar Jesus. Muitos perdem o 

emprego, a moradia e a vida por causa da conversão. Hoje, no Dia da Revolução 

Líbia, ore para que eles permaneçam firmes em Cristo.  

 
 


