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AGRADANDO AO REI DOS REIS 

Provérbios 14.35 

 
1. Leitura: Salmo 57 

2. Cântico: Confiança – Projeto Sola 

IBSPLAY: https://youtu.be/2sb7WcQMvew 

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 14.35 – Vivemos em tempos que agradar o próximo tem 

sido difundido para termos uma vida bem sucedida. Tanto que o sucesso ou o 

fracasso dos nossos relacionamentos depende muito de quem somos. Favor 

ou fúria serão as colheitas da nossa semeadura. Se formos prudentes, 

ceifaremos favor; se formos indignos, colheremos fúria. Semearemos uma ação 

e colheremos uma reação. Aqueles que semeiam vento colhem tempestade. 

Quem semeia na carne colhe corrupção. Quem planta as sementes malditas do 

ódio colhe o desprezo.  

  Porém, aqueles que semeiam amor, farão uma abundante ceifa de 

amizade. O empregado prudente, que vive de forma irrepreensível, fala de 

forma irrefutável e realiza obras inegáveis, goza do respeito e do favor de seus 

superiores. Aqueles, porém, cujo proceder é irresponsável e indigno acabam 

provocando o furor dos seus superiores e o desprezo de seus pares.  

  A Bíblia nos ensina a respeitar aqueles que exercem autoridade. 

Devemos entender que Deus instituiu a ordem, razão pela qual toda autoridade 

é por ele constituída. Devemos dar honra a quem tem honra. Não fazemos as 

coisas para ser reconhecidos. Não praticamos o bem para ser aplaudidos e nem 

falamos palavras bonitas para ser bajulados. Nosso compromisso é com Deus. 

Para Deus que vivemos, que fazemos e que praticamos. Para Deus que 

fazemos todas as cosias. A Ele, somente a Ele, vivemos para Sua glória. 

Buscamos agradá-lo, não esperando receber algo em troca, não esperando seu 

favor, mas porque reconhecemos que Deus é o Senhor de todas as coisas, o 

Rei dos reis, Alfa e Ômega, único digno de ser louvado e o nosso Criador. 

https://youtu.be/2sb7WcQMvew
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Agradá-lo significa reconhecer que sem Ele não podemos viver. Por isso, 

buscamos agradar ao nosso Rei, pois ele domina sobre tudo e todos. 

 

5. Aplicação - Pensamentos para a devoção pessoal/familiar: 

• Vivam uma vida para a glória de Deus. Reconheçam que tudo o que 

possuí é devido a graça de Deus. 

• Busquem agradar ao Senhor, não esperando algo em troca, mas como 

uma resposta a salvação que de graça recebemos. 

• Ensinem sua família a respeito da palavra de Deus, conduzindo-os a 

viverem para a glória de Deus. 

 

Ore por missões – MALÁSIA 

No Dia Internacional das Vítimas de Desaparecimento Forçado, peça que 

o Senhor ajude as autoridades malaias a solucionar os casos de 

desaparecimento de Raymond Koh, Joshua e Ruth Hilmy. 


