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A EXORTAÇÃO DA SABEDORIA A OBEDECER AO SENHOR 

Provérbios 3. 1-2 
 

1. Leitura: Salmos 117:1-2 

2. Cântico: Livre acesso 

IBSPLAY: https://youtu.be/3Pmb8iz8Q_A 

3. Confissão/Gratidão: Agradeça a Deus por toda misericórdia e graça dispensada 

em nossas vidas, crendo que nunca seremos abandonados, certos de que, Deus 

não virou as costas para nós neste momento mesmo nesses dias de tamanhas 

incertezas. 

 

4. Leia Provérbios 3. 1-2: Nessa passagem aprendemos que os ensinos e os 

mandamentos de Deus não devem ser esquecidos, observá-los traz grande 

recompensa. Os mandamentos de Deus são o mapa da nossa felicidade. Esquecer 

ou deliberadamente desobedecê-los é atrair sobre nossa cabeça juízo e maldição. 

Provérbio: 3:1 

No verso 1, Deus refere-se aos seus eleitos chamando-os de “Meu filho” ou “Filho 

meu” em algumas versões – maneira pela qual Deus decidiu chamar o seu povo santo, 

separado, aqueles que andam na vereda no justo (Provérbio 2:20). Temos aqui uma 

advertência e um conselho: “Não esqueça a minha lei (ensinamento), mas guarde no 

coração os meus mandamentos”. O verbo esquecer não está somente no sentido de 

perder a lembrança de algo, mas também no sentido de sempre trazer a memória os 

ensinamentos, caminhar aplicando os ensinamentos que este livro nos traz. “Guardar 

os meus mandamentos no teu coração” Deus menciona o coração do homem, pois é 

nele que o homem costuma guardar seus ídolos; seus pecados mais ocultos; onde 

Deus o conhece profundamente e por isso, propositalmente, somos direcionados a 

preencher nosso coração com os mandamentos do Senhor. A medida que nos 

enchemos dos mandamentos do Senhor não restará mais espaço para o que o 

homem cultiva. 

 

 

https://www.bibliaon.com/versiculo/salmos_117_1-2/
https://youtu.be/3Pmb8iz8Q_A
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Provérbios 3:2 

Deus revela uma promessa maravilhosa para aqueles que guardam seus 

mandamentos: teus dias serão aumentados, anos de vida te serão acrescentados. 

Perceba que podemos confiar nessa verdade sem temor, pois foi o próprio Senhor 

quem prometeu. Não somente afirmou que os dias serão acrescidos, mas temos 

esperança de serem dias de paz, a paz que excede todo o entendimento que, somente 

o senhor pode realizar.  

Reflexão: 

1. Obedeça os mandamentos do Senhor e seja feliz 

2. Aqueles que amam a lei de Deus vivem mais e melhor. 

6. Cântico: A Deus demos glória 

IBSPLAY: https://youtu.be/gQm5o_2k5xc 

Intercessão: Agradeça por sua família e pelos mantimentos sabendo que em tudo 

Deus tem suprido as nossas necessidades.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/gQm5o_2k5xc
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ORE POR MISSÕES 

 Com 62 pontos, a Malásia se classificou em 40º lugar 

na Lista Mundial da Perseguição 2020. No ano 

anterior, o país marcou 60 pontos e se classificou em 

42° lugar. A queda de 5 pontos na pontuação geral em 

2019 comparado ao ano anterior reflete o resultado 

inesperado das eleições presidenciais em 2018. Os 

pontos caíram de forma mais significativa nas esferas 

nacional e igreja, mas também em violência. 

Especialmente minorias, como cristãos, hindus e budistas colocam esperança no novo 

governo, entretanto, o governo teve que recuar em muitas iniciativas e reter a política 

de ação afirmativa por causa dos muçulmanos malaios. 

   MALÁSIA 

 

 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tipo de 

Perseguição: Opressão 

islâmica 

Capital: Kuala Lumpur 

Região: Leste e Sudeste 

Asiático 

Líder: Tengku Abdullah 

Governo: Monarquia 

constitucional 

Religião: Islamismo, 

cristianismo, hinduísmo, 

budismo, confucionismo, 

taoísmo e outras religiões 

tradicionais chinesas 

Idioma: Bahasa malaio, inglês, 

chinês, tâmil, telugo, malabar, 

panjabi, tailandês e dialetos 

Pontuação: 62 

População: 32,4 MILHÕES 

População cristã: 

2,9 MILHÕES 

 

PEDIDOS DE ORAÇÃO DE MALÁSIA 

• Ore em favor de líderes religiosos que foram 

sequestrados e continuam desaparecidos, como é 

o caso do pastor Raymond Koh. Peça ao Senhor 

que fortaleça todos os familiares. 

 

• Apresente também as autoridades responsáveis 

por investigar os casos. Que a justiça seja feita e 

essas situações solucionadas. 

 

• Ao serem descobertos, os convertidos ex-

muçulmanos geralmente são denunciados às 

autoridades islâmicas ou expulsos da 

comunidade. Clame a Deus para que os cristãos 

se mantenham firmados em Cristo. 

 

Saiba mais: https://www.portasabertas.org.br/lista-mundial-da-perseguicao/malasia 

 

 

 

https://www.portasabertas.org.br/lista-mundial-da-perseguicao/malasia

