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RESOLVA OS PROBLEMAS 

Provérbios 17.14 

 
1. Leitura: Salmo 96.1 

2. Cântico: Nunca foi sobre nós 

IBSPLAY: https://youtu.be/OpMm5JO0wtU 

3. Confissão/Gratidão – Senhor, reconheço que tenho sido falho e que sou 

limitado, por isso, sou grato, a ti! Sou grato, por ter me alcançado com sua graça 

e por ter me tirado das trevas para a maravilhosa luz. 

4. Leia Provérbios 17.14 – Esse provérbio nos alertará sobre o perigo de 

alimentar desavenças e confusões que poderiam ser evitadas com o atributo 

da prudência. 

  Pense nas águas de um reservatório transbordado com toda a força 

contra as paredes de sua barragem. Agora imagine a barragem rompendo, 

quantas catástrofes não vimos surgir assim? É isto que acontece quando não 

resolvemos “um mal-entendido”. Aquilo que era pequeno e que não nos afetava, 

torna-se uma bola de neve, o probleminha vira um problemão. Isso já lhe 

ocorreu? A irreversibilidade da destruição das águas de um reservatório serviu 

de base de comparação para que Salomão postulasse conceitos preciosos 

sobre os riscos de uma desavença.  

  Quando os ânimos se alteram e os discursos se exaltam, os homens 

dizem palavras que não podem fazer voltar atrás, muito menos os prejuízos 

causados por elas. Uma pessoa ferida e ofendida pela boca de outra pode 

nunca mais se esquecer do que ouviu, nem restaurar o que foi quebrado. Para 

piorar, as palavras duras de um abrem espaço para palavras mais duras do 

outro. Isso prossegue em ritmo crescente, de modo que ninguém pode prever 

aonde irá parar. Você entende por que a comparação de Salomão é com uma 

barragem rompida, “uma brecha em um dique”? 

  A sabedoria está no seguinte conselho: “Resolva a questão antes que 

surja a contenda”. Portanto, se você costuma deixar acumular a ira, se você é 
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daqueles que se permite absorver questões mal resolvida, sinto em dizer que 

você não tem “inteligência emocional”, nem mesmo é sábio! O sábio não 

permite acumular situações, nem permite que elas surjam, pelo contrário, ele 

trata tudo com brandura, mas também com antecedência. 

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

a) Não busque vencer brigas com vãs argumentações.  

b) Apresente o poder do Evangelho por meio de um caráter transformado.  

c) Se uma discussão terminar de maneiras indesejada, a sabedoria está em 

evitar as trocas de ofensas. 

d) Invista em paciência, tato, gentileza, perdão, bom testemunho e 

dependência de Deus  

e) Medite e ore a respeito da seguinte sentença: “A questão não é saber 

como agir, mas decidir agir da maneira bíblica. Assim, somente o sábio é capaz 

de evitar maiores prejuízos. Quanto ao tolo, fica afogado nas ofensas, nas 

mágoas e no ódio. Qual deles é você?” 
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SOMÁLIA 

ORE PELA LISTA MUNDIAL DE PERSEGUIÇÃO 2022 

 

POPULAÇÃO: 16,5 milhões  

CRISTÃOS: Centenas  

RELIGIÃO: Islamismo  

GOVERNO: República parlamentarista  

LÍDER: Mohamed Abdullahi Mohamed  

 

• COMO É A PERSEGUIÇÃO AOS CRISTÃOS NO PAÍS?  

Por mais de 25 anos, a Somália tem sido um refúgio seguro para os radicais 

islâmicos, que visam eliminar os cristãos. Boa parte do território somali é 

controlado por grupos como o Al-Shabaab e eles veem os cristãos ex-

muçulmanos como traidores. Logo, esses cristãos tornam-se alvos constantes 

de ataques violentos.  

Além disso, eles enfrentam a hostilidade dos familiares e das comunidades. 

Apenas a suspeita de conversão ao cristianismo pode resultar em assédio, 

ameaças e morte. Apesar da pandemia de COVID-19, os extremistas não 

deixaram de atacar os seguidores de Jesus e a vida na Somália continua 

insegura.  

 

• PEDIDO DE ORAÇÃO  

 

• Continue a orar pela paz e pelo sucesso no estabelecimento da democracia na 

Somália. Peça que os governantes tenham sabedoria para combater a ação de 

grupos extremistas como o Al-Shabaab. 


