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OUÇA A INSTRUÇÃO 

Provérbios 13.1 

 
1. Leitura: Salmo 16. 1 

2. Cântico: Maravilhosa graça 

IBSPLAY: https://youtu.be/XH9lJDoGI14 

3. Confissão/Gratidão – Agradeça a Deus por sua misericórdia e infinito amor 

que nos proporcionou tamanho livramento do inferno ao enviar seu Filho para a 

nossa salvação. 

4. Leia Provérbios 13.1 – Este Provérbio apresenta a principal razão pela qual, 

em uma família, uma criança se torna um filho sábio, enquanto, em outra, um 

filho se torna zombador.  

A obediência aos pais é o caminho mais seguro para a felicidade e a rota 

mais certa para a prosperidade. É ordem de Deus: honra teu pai e tua mãe, para 

que se prolonguem os teus dias na terra que o SENHOR, teu Deus, te dá (Êxodo 

20.12). A pergunta 54 do Catecismo Puritano trata da razão anexada ao quinto 

mandamento. Vejamos o que o Catecismo tem para nos ensinar sobre essa 

questão: “A razão anexada ao quinto mandamento é uma promessa de longa 

vida e prosperidade, na medida em que servirá para a glória de Deus e para o 

seu próprio bem, a todos aqueles que guardam esse mandamento” (Efésios 6.1-

3). A obediência aos pais é uma atitude justa, um princípio universal. Sua 

ausência é um sinal de decadência da sociedade. O filho sábio ouve a instrução 

do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Aqueles, porém, que não 

escutam os conselhos sofrerão a chibatada. Aqueles que fecham os ouvidos à 

repreensão oferecerão as costas aos açoites. Muitas tragédias acontecem ainda 

hoje porque os filhos tapam os ouvidos aos conselhos dos pais. Muitos 

casamentos acabam porque os filhos não escutam os pais. Muitos acidentes 

ocorrem porque os filhos são rebeldes aos ensinamentos dos pais. As cadeias e 

os hospitais estão cheios de filhos vitimados pela rebeldia, e os cemitérios estão 

https://youtu.be/XH9lJDoGI14
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repletos de jovens que não quiseram ouvir o conselho de seus pais. Fica o alerta: 

filhos, escutem os seus pais.  

5. Intercessão: Ore por missões – ETIÓPIA 

O número de ataques violentos cresceu no país nos últimos meses, 

deixando dezenas de mortos e feridos. Clame pelos cristãos que são afetados 

pelos ataques, para que Deus leve conforto e esperança. 

 

30 DIAS DE ORAÇÃO PELOS CRISTÃOS PRESOS 

17º Dia – IDIR HAMAD 

Em setembro de 2017, o cristão argelino Idir Hamdad foi sentenciado a 

pagar uma multa e ficar preso por seis meses. O “crime” cometido foi portar uma 

Bíblia e materiais com mensagens cristãs na mala no retorno de uma viagem 

que fez ao exterior. O cristão tinha 29 anos na época e participava do ministério 

infantil da igreja onde congregava. Mas em julho de 2018, o tribunal de justiça 

argelino reconheceu que o veredito dado ao cristão teria sido uma retaliação à 

conversão dele ao cristianismo. Por isso, ele obteve absolvição total, mas teve 

que pagar uma multa equivalente a 680 reais pela “importação de produtos 

clandestinos”. 

ORE pelos irmãos e irmãs como Hamdad que foram presos porque 

estavam portando Bíblias e materiais cristãos na Argélia. Que eles sejam 

sustentados por Deus e não se amedrontem de continuar compartilhando o 

evangelho. 


