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ABANDONE A FALSA APARÊNCIA 

Provérbios 25.14 

 

1. Leitura inicial: Salmo 105.1-4 

2. Cântico: Te dou graças 

IBSPLAY: https://youtu.be/6xf0RfP60TU 

3. Confissão/Gratidão – Senhor Jesus, perdoa meus pecados e ajuda-me a 

andar nas retas veredas. Te agradecemos por tudo o que tens feito em nossas 

vidas, mesmo com nossas falhas o Senhor tens nos amados e cuidado suprindo 

todas as nossas necessidades e por isso te rendemos Glória e louvor. 

4. Leia Provérbios 25.14 - Este provérbio atenta para as pessoas que vivem de 

falsa aparência, enagando a sí mesmas e aos outros. 

Viver de falsa aparência é uma atitude mesquinha e reprovável. 

Geralmente é aquele indivíduo que tem necessidade de contar vantagem 

sobre si mesmo e de se colocar num lugar de honra que jamais mereceu. Está 

sempre enaltecendo suas próprias virtudes, contando suas façanhas com o 

propósito de receber aplausos, estadeando suas dádivas generosas e 

exagerando em suas palavras. 

Aquele que se gaba de dádivas que não fez é uma farsa, um embuste, 

uma nuvem falaz. Suas palavras parecem nuvens carregadas de chuvas. Mas 

as suas palavras não passam de mentiras deslavadas. O que as pessoas 

que vivem de aparência contam se assemelha a nuvens passageiras que 

vêm e vão sem deixar cair nem sequer uma gota de misericórdia sobre os 

necessitados. Quem se gaba por algo que não fez é um mentiroso. Suas 

palavras não merecem confiança. Ele é pródigo de bondade apenas nos 

lábios, porém suas mãos nunca se estendem para socorrer o aflito.  

Sua bondade é uma miragem. Seus feitos de misericórdia são uma 

ficção. Suas promessas são uma frustração. O gabola é como nuvem 

passageira e vento uivante que não produz chuva por onde passa. 

https://youtu.be/6xf0RfP60TU
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Portanto, viver de falsa aparência, pode até ser bonito em palavras e 

deixar outras pessoas encantadas, mas não demorará muito a mentir para ter 

que sustentar sua história. Fuja deste tão grande pecado. 

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

a) Não se atente a esse tipo de comportamento, procure ser verdadeiro em 

tudo. 

b) Viver de aparência é algo terrível e mais vergonhoso quando os outros 

descobrem toda verdade; 

c) Faça uma avaliação pessoal, verificando há esse tipo de comportamento em 

você. Busque força no Senhor para ter uma consciência limpa. 

 
6. Ore por Vietnã  
 

No Dia da Independência do Vietnã, ore pelos parceiros que evangelizam 

tribos vietnamitas. Liêm* e Hao* foram presos e agredidos por policiais, mas não 

deixaram de anunciar as boas novas nas tribos. 

   
 


