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NÃO CEDA AO ÍMPIO 

Provérbios 25.26 

 

1. Leitura inicial: Salmo 115.18 

2. Cântico: Castelo forte 

IBSPLAY: https://youtu.be/r2vgveBfUqg 

3. Confissão/Gratidão – Deus todo-poderoso, enquanto eu cruzo o limiar deste 

dia, eu confio a mim mesmo, alma, corpo, afazeres, amigos ao Teu cuidado. 

Vigia-me, guarda-me, orienta-me, dirija-me, santifica-me, abençoa-me. Inclina o 

meu coração para os Teus caminhos. Molda-me totalmente à imagem de Jesus, 

como um oleiro faz com o barro. 

4. Leia Provérbios 25.26 – Este provérbio atenta para não se intimidar com a 

ações do ímpio, prezando manter a postura do justo.  

O justo deixa de ser justo quando cede ao perverso. O manancial deixa 

de ser limpo quando jorra água misturada a impurezas. A fonte deixa de ser 

límpida quando suas águas brotam barrentas e turvas. Esses três exemplos são 

um símbolo da corrupção. 

A corrupção é uma prática vergonhosa que nega a justiça, diminui a honra 

e traz imensos prejuízos ao indivíduo e à nação. Muitas nações têm sido 

assoladas por esse grave desvio de conduta de políticos, empresários e pessoas 

públicas. Os cofres públicos têm sido assaltados sem piedade.  Somas vultosas 

e colossais têm sido roubadas e desviadas para paraísos fiscais por gente 

inescrupulosa.   

Muitos, governados por uma ganância insaciável, tiram o pão do pobre e 

ajuntam os tesouros da iniquidade. Isso porque, em dado momento da 

caminhada, o justo cedeu ao perverso. Aquele que não praticava crimes começa 

a sucumbir às seduções e pressões dos corruptores. O que é a corrupção senão 

a concessão de favores ilícitos? O que é a corrupção senão o favorecimento 

ilegal para enriquecer uns e empobrecer outros?  

https://youtu.be/r2vgveBfUqg
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Entretanto, quando o justo cede ao perverso, sua vida torna-se 

repreensível, sua honra fica maculada, e sua luz transforma-se em trevas 

espessas. Portanto, não faça concessões! Não seja corrupto nem corruptor! É 

melhor o pouco com honra do que grandes riquezas adquiridas desonestamente. 

Não ceda as pressões que os ímpios podem fazer. Não se esqueça de viver de 

forma digna 

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

a) Não se intimide com as ações dos ímpios, preza pela honestidade e pela 

honra; 

b) Lembre-se: “Mais vale obedecer a Deus do que os Homens” (At 5.29) 

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

 

CONTINUE ORANDO PELO IRAQUE 

DIA 9 

A população no Iraque enfrenta incontáveis lutas por causa da guerra e 

da crise econômica. Muitas famílias cristãs se sentem sem esperança, de-

primidas e ansiosas.  

Ore para que elas não se sintam sozinhas e para que as necessidades 

práticas sejam atendidas. Clame também para que tenham esperança e sintam 

a presença de Deus com elas. 

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

 

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

