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COBERTOS DE PROBLEMAS 

Provérbios 12.21 

 
1. Leitura: Isaías 25.1 

2. Cântico: Senhor, preciso de Ti 

IBSPLAY: https://youtu.be/QvHXBEHA6ps 

3. Confissão/Gratidão – Exaltem ao Senhor em oração por suas maravilhas, 

confessem os pecados perante Deus e agradeçam por sua graciosa salvação.  

4. Leia Provérbios 12.21 – A trajetória dos homens ímpios é exclusivamente movida 

por sua cobiça. Os impulsos gananciosos, dos tolos, os levam à um poço sem 

fundo, beco sem saída, perdição total. Entretanto, isso não é novidade, já 

sabemos que os ímpios são aqueles que fazem de tudo para se dar bem, 

contudo, vale ressaltar e a reafirmar essa verdade tendo em vista que somos 

tendenciosos a nos lançarmos indiscriminadamente em busca das “vantagens” 

desse mundo.  

Portanto, a inclinação para nos assemelharmos aos ímpios é bem 

presente e possível. Assim, quantos de nós não estamos cobertos de problemas 

em razão do cultivo de uma vida impiedosa, pecaminosa e antibíblica. Ainda, 

vale ressaltar que os ímpios não temem diante do juízo de Deus. E, infelizmente, 

muitos que se dizem cristãos não tem dado qualquer importância para o fato de 

Deus julgará toda impiedade. Desta forma, Deus refreia o mal com o seu poder 

e conserva a justiça no meio dos seus amados a fim de que seu nome seja 

glorificado. Essa ação de Deus é justa, e se manifesta quando as consequências 

dos homens perversos afligem a eles próprios.  

Em contrapartida, os justos têm uma experiência diferente. Isto, 

primeiramente, em razão de evitar o mau caminho, porém, e além disso, a 

preservação do justo se dá em razão do próprio Deus guardar os seus eleitos 

(cf. Sl 121.1-8). Vale ressaltar que essa preservação se dá face as acusações 

maliciosas ou qualquer natureza de mal que busque desfazer a índole do cristão, 

contudo, essa preservação não se dá naquelas ocasiões em sermos atribulados 

https://youtu.be/QvHXBEHA6ps
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glorificará o nome de Deus (cf. Tg 1.2-4). Contudo, o provérbio visa evidenciar 

como que o caminho dos justos e dos ímpios são contraditórios. Os sábios 

percebem que escolhas imediatas têm consequências futuras. Os tolos só 

pensam no calor do momento e, assim, colhem as consequências de suas 

próprias tolices. 

5. Aplicação:  

• ABANDONE A IMPIEDADE, tema o juízo reto do Senhor que julgará todo 

o mal e todos aqueles que se beneficiam do mal. 

• CONFIE NO SENHOR, o Santo Deus protegerá aqueles que a Ele 

pertencem até o Dia final.  

 

6. Intercessão: Ore por missões – COLÔMBIA 

Clame pelos cristãos na cidade de Buenaventura, que enfrentam pressão 

e ameaças vindas de grupos armados no país. Tiroteios entre grupos rivais 

acontecem à luz do dia, causando medo na população 

 

30 DIAS DE ORAÇÃO PELOS CRISTÃOS PRESOS 

9º Dia – YEONG WOO 

Yeong Woo* nasceu em uma família desintegrada na Coreia do Norte em 

1982. Após fugir de casa foi levado para um orfanato que, segundo ele, mais se 

assemelhava a um campo de concentração. Quando se tornou adolescente fugiu 

para a China com três amigos. Na China, ele e os amigos foram abordados por 

um casal cristão, que os convidou para trabalhar em uma fazenda. A partir 

daquele momento ele teve contato com cristãos, o que resultou no encontro com 

Jesus. Yeong Woo passou a estudar a Bíblia intensivamente, mas um dia ele e 

outros irmãos na fé foram descobertos e presos. Após passar pela cadeia mais 

duas vezes, foi deportado para a Coreia do Norte.  

Ele ficou revoltado porque não entendia os propósitos de Deus de mantê-

lo preso sem que tivesse feito nada de errado. Quando foi libertado, fugiu para a 

China novamente, mas dessa vez não quis saber de encontrar outros cristãos. 
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Então, fugiu para a Coreia do Sul e lá foi alcançado mais uma vez por Jesus. 

Certa ocasião, ele orou por mais de duas horas e meia. De repente, Deus lhe 

respondeu. A resposta foi curta: “Yeong Woo, eu nunca abandonei você”. A partir 

desse momento, o cristão entendeu que deveria estudar teologia e se tornar 

pastor. Hoje, ele tem esposa e filhos e trabalha para compartilhar o amor de 

Cristo com refugiados norte-coreanos. 

ORE pelos cristãos que estão presos por cometer o mesmo “crime” de Yeong 

Woo, ou seja, buscar a Deus. Que não esmoreçam e sejam testemunhas em 

todo lugar. 


