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ANDE COM INTEGRIDADE 

Provérbios 13.6 

 
1. Leitura: Salmo 18. 1-2 

2. Cântico: Salmo 19 

IBSPLAY: https://youtu.be/P5gbLEO1OmU 

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 13.6 – O maior seguro que podemos fazer contra as 

tragédias da vida é vivermos de forma íntegra. A honestidade nos protege mais 

do que carros blindados e coletes à prova de bala. A justiça guarda quem é 

correto em seu caminho. A retidão protege o homem íntegro.  

  Mesmo que os íntegros sejam injustiçados nos tribunais e lançados nas 

prisões, eles têm a proteção da consciência e a proteção divina. É melhor sofrer 

como justo do que ser promovido como culpado. José do Egito preferiu ir para 

a cadeia como inocente a viver em liberdade, mas prisioneiro do pecado. João 

Batista preferiu a prisão e a morte a ser conivente com o pecado do rei Herodes. 

Daniel preferiu ir para a cova dos leões a pecar contra o seu Deus.  

Mesmo que Deus não nos livre da morte por causa de nossa integridade, ele 

nos livrará na morte.  

  É melhor morrer como justo do que viver como ímpio. Quando o justo 

morre, entra imediatamente no gozo eterno, mas a perversidade transtorna o 

pecador, e sua condenação é eterna. A integridade em si mesma já é uma 

grande recompensa. Os íntegros têm paz de consciência aqui e bem-

aventurança por toda a eternidade. 

 

5. Aplicação: 

Agora, o que devemos fazer? O que precisamos decidir? 

https://youtu.be/P5gbLEO1OmU
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• Viva de forma integra. Seja na família, no trabalho, nas amizades, no dia 

a dia, procure ser alguém honesto, grato a Deus e em completa comunhão 

com o nosso Senhor. 

• Sonde sua vida a luz da Palavra de Deus, pois somente o Senhor é quem 

pode sondar nosso coração e ver se há em nós algum caminho mal (Sl 

139.23,24). 

• Ensine seu(s) filho(s) o que é viver de forma integra, mostre o valor e labor 

de exercê-lo, como a integridade glorifica a Deus. 

 

6. Intercessão: Ore por missões – MALDIVAS 

Neste Dia do Imigrante, peça pelos seguidores de Jesus que vivem nas 

ilhas, que são imigrantes em sua maioria. Eles se reúnem em pequenos grupos 

secretos para orar e adorar. Peça por capacitação para propagarem o 

evangelho. 

 

30 DIAS DE ORAÇÃO PELOS CRISTÃOS PRESOS 

21º Dia – ASIA BIBI 

Em 2009, a cristã Asia Bibi foi acusada de depreciar o profeta Maomé. Ela 

tinha 45 anos na época e trabalhava na fazenda de um muçulmano. Em um dia 

normal de trabalho, ela ofereceu água para as colegas, mas as mulheres 

recusaram por ela ser seguidora de Jesus. Em seguida a conversa evoluiu para 

assuntos religiosos e Asia foi pressionada a se converter ao islã. Mas ela se 

recusou e rebateu as outras mulheres com frases como: “Jesus está vivo, mas 

Maomé está morto. O nosso Cristo é o verdadeiro profeta de Deus. Maomé não 

é real. Jesus morreu na cruz pelos pecados da humanidade, e Maomé, o que fez 

por vocês?”. Então, as colegas de Asia ficaram iradas e a agrediram. A polícia 

foi chamada ao local, mas prendeu a cristã por blasfêmia. “Quando fui presa, fui 

agredida e molestada pelos guardas. Fiquei em estado de choque por muito 

tempo”, contou a cristã. Em novembro de 2010, com provas forjadas, Asia 

recebeu a pena de morte por falar contra o islã e também foi multada em mil 
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dólares. Após passar nove anos no corredor da morte, Asia foi absolvida pela 

Suprema Corte do Paquistão. Ela passou sete meses sob custódia protetiva e 

hoje vive fora do país, já que os extremistas islâmicos estavam dispostos a tudo 

para fazer a cristã pagar pelo “crime”. 

ORE para que Asia Bibi seja curada por Deus dos traumas que viveu na 

prisão e que outros cristãos que estão em situação semelhante sejam julgados 

com justiça e absolvidos. 


