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CONFIE COM PRUDÊNCIA 

Provérbios 25.18-19 

 

1. Leitura inicial: Salmo 107. 43 

2. Cântico: Ao único 

IBSPLAY: https://youtu.be/CPm1ZokQOVg 

3. Confissão/Gratidão – Deus, nosso pai, somos gratos por mais um dia, 

gratos pela saúde, gratos pelo pão de cada dia, gratos pelo teu amor e 

misericórdia e gratos pela nossa família. Seja conosco neste dia, tudo o que 

fizermos seja para Tua glória e louvor.  

4. Leia Provérbios 25.18-19 – O provérbio de hoje, trata sobre qualquer nível 

de confiança exige prudência. 

Mas por qual motivo provérbios nos fala sobre tal prudência? 

Infelizmente, nos dias de hoje, vemos muitas pessoas falando aquilo que não 

condiz com a verdade. Vemos que a falsidade tem sido o caráter de muitos, 

causando sofrimento e danos, muitas vezes irreversíveis. E temos dois 

exemplos claros a respeito disso. 

Primeiro, é o falso testemunho contra o seu próximo. Apesar de o 

autor usar um termo jurídico para exemplificar o seu ensino, ele nos mostra 

que, se dentro dos órgãos responsáveis pelo cumprimento da lei já existe 

falsos testemunhos, imagine fora desse âmbito. Em conversas do dia a dia, 

uma pessoa pode falar falsidades do outro visando manchar sua imagem. O 

próprio provérbio nos dá uma ilustração claro do que isso se parece. Se parece 

com um martelo, espada e flecha aguda, ou seja, traz a mente de seus leitores 

que o falso testemunho é igual alguém ser machucado por um martelo, ferido 

por uma espada ou perfurado por uma flecha aguda. Tal falsidade traz feridas 

profundas e danos imensuráveis, pois é uma mentira lançada sobre alguém 

que não pode se defender ou esclarecer a verdade. 

Segundo, é a confiança em uma pessoa desleal. Aqui o provérbio 

https://youtu.be/CPm1ZokQOVg
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nos diz que tal pessoa desleal pode até ser alguém de muito próximo, mas que 

deveríamos ter muita prudência ao depositar tal confiança nela. Por qual 

motivo? Pois na hora de maior necessidade, de dificuldade, eles mostram seu 

lado desleal, sua falsidade. Assim o provérbio o compara a um dente 

quebrado, que não podemos contar na hora que necessitamos nos alimentar, 

nem muito menos em uma noite tranquila de descanso, pois estará ali, nas 

horas de necessidade, lhe deixando na mão. Também compara com um pé 

sem firmeza, ou seja, um pé deslocado, torcido, que não conseguirá nos 

sustentar na hora de caminhar. 

Por isso, a atitude que devemos tomar é de se afastar desse tipo de 

pessoa, é ter uma confiança com prudência, dada em doses homeopáticas. 

Tanto a primeira, quanto a segunda ilustração nos apresentam uma pessoa 

que não tem caráter, que são bajuladores e solícitos, buscando sempre 

conquistar rapidamente uma confiança que não merecem. Por isso, seja 

cauteloso em quem você dará sua confiança. 

 

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

a. Não seja uma pessoa falsa. Ser discípulo exige de nós sinceridade. Não há 

espaço para mentiras, bajulações. Seja sincero em seu agir, sempre visando a 

glória de Deus. 

b. Glorificar ao Senhor significa ser alguém confiável. Todo o cristão 

necessita ter caráter, competência e convicção para que glorifique a Deus 

através de sua vida, de sua índole. 

 
6. 60 dias orando em prol da Igreja Perseguida no Oriente Médio 

 

CONTINUE ORANDO PELO IRAQUE 

DIA 3  

Por meio de treinamentos, parceiros da Portas Abertas apoiam comitês 

de mulheres em igrejas de várias denominações que foram transformadas em 

Centros de Esperança no Iraque.  
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Ore por esses grupos, para que as mulheres sejam fortalecidas na palavra 

a fim de formar uma comunidade sólida de mulheres no país.  

 

Acompanhe: https://missao.portasabertas.org.br/esperanca 

 

https://missao.portasabertas.org.br/esperanca

