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O homem que lisonjeia a seu próximo arma-lhe uma rede aos 
passos. 

 

É agradável receber lisonjas. Ela acaricia o seu orgulho e recompensa o seu ego. Mas fecha 
os seus olhos para o caráter e as intenções do doador – Você não consegue enxergar a 
armadilha que está sendo armada. É também agradável o ato de lisonjear. Ele causa uma 
reação positiva e aquecedora na maioria dos recebedores. Mas a sensação falsa que você 
transmite à outra pessoa é pecado à vista de Deus e a homens nobres.  

O lisonjeio é falso, insincero ou louvor excessivo, que é usado para gratificar a vaidade ou a 
auto-estima de uma pessoa. Ele está sugando-os, exagerando as suas características boas e 
ignorando os seus defeitos. Homens lisonjeiam a outros para obter favores não merecidos 
ou para servir os seus próprios interesses. 

Daniel 11:21,32,34:- “Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não 
tinham dado a majestade real; mas ele virá caladamente, e tomará o reino com 
lisonja. Ainda aos violadores do pacto ele perverterá com lisonjas; mas o povo que 
conhece ao seu Deus se tornará forte, e fará proezas. Mas, caindo eles, serão 
ajudados com pequeno socorro; muitos, porém, se ajuntarão a eles com lisonjas.” 

Auto-estima e orgulho, traços vulneráveis do cristão carnal nestes atuais dias perigosos, são 
sintomas pecaminosos do coração depravado do homem. 

2Tm 3:1-2:- “Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos; 
pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, 
blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios.” 

O lisonjeio é um pecado à vista de Deus e dos homens bons. É um discurso mentiroso, 
pois nem é verdadeiro e/ou sinceramente dado.  

Salmos 12:2-3:- “Cada um fala com falsidade ao seu próximo; falam com lábios 
lisonjeiros e coração dobre. Corte o Senhor todos os lábios lisonjeiros e a língua 
que fala soberbamente, 

Salmos 36:2:- “Porque em seus próprios olhos se lisonjeia, cuidando que a sua 
iniqüidade não será descoberta e detestada.” 

Salmos 78:36:- “Todavia lisonjeavam-no com a boca, e com a língua lhe mentiam.” 

Ezequiel 12:24:- “Pois não haverá mais nenhuma visão vã, nem adivinhação 
lisonjeira, no meio da casa de Israel.” 

O louvor com um motivo enganoso é uma coisa profana e perversa; afaste-se dos 
aduladores. 
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Provérbios 20:19:- “O que anda mexericando revela segredos; pelo que não te 
metas com quem muito abre os seus lábios.” 

O lisonjeio é também o uso infiel e mal do discurso que opera a ruína. 

Provérbios 26:28:- “A língua falsa odeia aqueles a quem ela tenha ferido; e a boca 
lisonjeira opera a ruína.” 

Salmos 5:9-10:- “Porque não há fidelidade na boca deles; as suas entranhas são 
verdadeiras maldades, a sua garganta é um sepulcro aberto; lisonjeiam com a sua 
língua. Declara-os culpados, ó Deus; que caiam por seus próprios conselhos; lança-
os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se revoltaram contra ti.” 

A repreensão, por sua vez, é muito melhor, pois contém um objetivo nobre e lucrativo de 
auxílio aos outros. 

Provérbios 28:23:- “O que repreende a um homem achará depois mais favor do que 
aquele que lisonjeia com a língua.” 

O lisonjear é perigoso tanto para o que dá como para aquele que o recebe. É perigoso para 
o doador porque Deus o julgará por causa dele e ele será conhecido como bajulador 
mentiroso.  

Jó 17:5:- “Quem entrega os seus amigos como presa, os olhos de seus filhos 
desfalecerão.” 

Salmos 12:1-3:- “Salva-nos, Senhor, pois não existe mais o piedoso; os fiéis 
desapareceram dentre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu 
próximo; falam com lábios lisonjeiros e coração dobre. Corte o Senhor todos os 
lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente,” 

É também perigoso para aquele que recebe a lisonja, pois pode seduzi-lo a fazer aquilo que 
não deveria fazer, como no caso da mulher prostituta. 

Provérbios 2:16:- “e para te livrar da mulher estranha, da estrangeira que lisonjeia 
com suas palavra.” 

Provérbios 6:24:- “para te guardarem da mulher má, e das lisonjas da língua da 
adúltera.” 

Provérbios 7:5,21:- “para te guardarem da mulher alheia, da adúltera, que lisonjeia 
com as suas palavras. Ela o faz ceder com a multidão das suas palavras sedutoras, 
com as lisonjas dos seus lábios o arrasta.” 

Jovem leitor, não acredite em quaisquer palavras românticas de uma pessoa que deseja levar 
você a pecar. Acreditar no lisonjeio, não importa o quanto gostaria que fosse verdade, é 
uma auto-decepção por qualquer inimigo! 

Provérbios 26:24-25:- “Aquele que odeia dissimula com os seus lábios; mas no seu 
interior entesoura o engano. Quando te suplicar com voz suave, não o creias; 
porque sete abominações há no teu coração.” 

Despreze-o! 

Atualmente, políticos, vendedores e ministros são aduladores. Ao invés de apresentarem 
substância, fatos e verdade, eles apresentam a bajulação, efervescência e louvor vazio, 
amizade insincera e vãs promessas de realizações. Um homem sábio reconhecerá esses 
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ofensores, que anseiam pelo seu voto, sua compra, ou seu dízimo. Os ministros de Deus 
não lisonjeiam. 

1 Tessalonicenses 2:5:- “Pois, nunca usamos de palavras lisonjeiras, como sabeis, 
nem agimos com intuitos gananciosos. Deus é testemunha.”  

Um homem sábio não permitirá que mintam para ele, nem que seja a respeito de suas 
virtudes! 

Provérbios 14:15:- “O simples dá crédito a tudo; mas o prudente atenta para os 
seus passos.” 

Ele evitará as armadilhas óbvias que estão sendo preparadas para ele, e ele evitará a 
agradável auto-decepção do lisonjeio. 

Um homem sábio não lisonjeará, pois ele sabe que é um pecado desprezado por Deus e 
pelo homem. 

Provérbios 6:16-19:- “Há seis coisas que o Senhor detesta; sim, há sete que ele 
abomina: olhos altivos, língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente; 
coração que maquina projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal; 
testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos.” 

Se ele tem um emprego que envolve clientes, fregueses, pacientes ou membros da igreja, ele 
tomará todo o cuidado para tratar com fatos e realidade. É uma tentação da nossa geração 
de riso fácil, frívola e superficial o lisonjear. Todos os homens devem proteger as suas 
amizades e relacionamento com vizinhos, para que não usem de louvor excessivo ou 
insincero. Você sabia que até títulos bajuladores usados com freqüência hoje em dia 
também são condenados?  

Jó 32:21-22:- “Que não faça eu acepção de pessoas, nem use de lisonjas para com o 
homem. Porque não sei usar de lisonjas; do contrário, em breve me levaria o meu 
Criador.” 

Mateus 23:5-12:- “Todas as suas obras eles fazem a fim de serem vistos pelos 
homens; pois alargam os seus filactérios,1 e aumentam as franjas dos seus mantos; 
gostam do primeiro lugar nos banquetes, das primeiras cadeiras nas sinagogas, das 
saudações nas praças, e de serem chamados pelos homens: Rabi. Vós, porém, não 
queirais ser chamados Rabi; porque um só é o vosso Mestre, e todos vós sois 
irmãos. E a ninguém sobre a terra chameis vosso pai; porque um só é o vosso Pai, 
aquele que está nos céus. Nem queirais ser chamados guias; porque um só é o vosso 
Guia, que é o Cristo. Mas o maior dentre vós há de ser vosso servo. Qualquer, pois, 
que a si mesmo se exaltar, será humilhado; e qualquer que a si mesmo se humilhar, 
será exaltado.” 

 

Tradução livre em português, cuja divulgação foi autorizada pelos autores da 
versão original em inglês, do site www.LetGodBeTrue.com. Se você deseja receber 
diariamente a versão original do estudo em inglês, é só solicitar no site citado. 

                                                
1 Pequena caixa de couro contendo textos escriturais em hebraico e usado pelos homens judeus em suas orações matinais. 
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