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SEJA PACIENTE 

Provérbios 15.18 

 
1. Leitura: Salmo 118. 28-29 

2. Cântico: Quebrantando 

IBSPLAY: https://youtu.be/OE3fYrynTzY 

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 15.18 – Aqueles que são irascíveis podem criar problemas 

onde eles não existem, mas a pessoa paciente ou longânime apazígua brigas. 

Isso porque quem é irritado costuma ver problema onde não tem, e está, 

portanto, sempre procurando algum motivo para brigar. Desta forma, por mais 

que tudo vá bem, os amantes da ira sempre buscam uma oportunidade de 

expressarem insatisfações e causarem desconfortos. Esses tipos de pessoas 

transformam atritos contornáveis em conflitos cheio de consequências, ou seja,  

são o contrário do que significa ser amante da paz. Assim, o irascível é aquele 

que fala o que não deve, age com rispidez, mente, faz intrigas, cria fofocas, põe 

uns contra os outros e piora até os problemas mais complicados. 

O sábio é o oposto de tudo isso, pois ele não alimenta a tolice. O sábio 

busca espelhar o caráter pacificador de Cristo, ele busca imitar a mente de 

Cristo. Os sábios, portanto, expressam a verdade dita por Jesus no sermão do 

monte e sabem que “bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão 

chamados filhos de Deus” (cf. Mt 5.9). Diante dessa verdade, fica óbvio que 

aqueles que vivem promovendo caos, desentendimentos e discórdias não tem 

parte nenhuma com Deus.  

Você ama a paz? Você deseja engradecer o nome de Deus e se identificar 

com Ele por meio da paz? Você poderá ser chamado de filho de Deus? Portanto, 

promova a paz, acalme as discussões! Veja o que o profeta nos diz a respeito 

do modo que podemos promover a verdadeira paz:  “Como são belos sobre os 

montes os pés do que anuncia as boas novas, que proclama a paz, que anuncia 

https://youtu.be/OE3fYrynTzY
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coisas boas, que proclama a salvação, que diz a Sião: O teu Deus reina!” 

(Isaías 52.7).  

 

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

• Promova a verdadeira paz expressando o Evangelho no sentir, no pensar 

e no agir.  

• Não permita ser dominado pelo mal do momento que busca fazer de nós 

justiceiros. Abandone o senso de justiça próprio e adote o padrão do 

Evangelho para seus conflitos.  

 

Ore por missões – MALÁSIA 

Apresente a Deus o governo malaio, para que tome decisões sábias e 

tenha cuidado genuíno com todas as comunidades no plano de recuperação da 

COVID-19. Ore pelos cristãos afetados pela pandemia. 


