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EXERÇA MISERICÓRDIA 
Provérbios 19.17 

 

1. Leitura: Salmo 107.1 

2. Cântico: Tu és Deus 

IBSPLAY: https://youtu.be/J6tUo9Yf2Us 

3. Confissão/Gratidão – Quão precioso é ter um terno sentimento e clara 

apreensão do mistério da piedade, da verdadeira santidade! Que bem-

aventurança é ser como Tu, tanto quanto for possível para uma criatura ser como 

Teu Criador! Senhor, dá-me mais da Tua semelhança; dilata a minha alma para 

conter a plenitude da santidade; faça-me viver mais para Ti. Ajuda-me a estar 

menos satisfeito com as minhas experiências espirituais, e quando eu me sinto 

à vontade após doces comunhões, ensina-me que é muito pouco o que eu 

conheço e faço. 

4. Leia Provérbios 19.17 – Este versículo é claro em mostrar a ligação entre ter 

compaixão dos necessitados e agradar a Deus. 

Deus é compassivo, bondoso, tardio em se irar e grande em misericórdia 

(Salmo 86.15). Ele transborda de graça às criaturas caídas, dando diariamente 

vida e sustento (Atos 17.28). Desde o início, na Lei dada ao povo de Israel, Deus 

mostrou compaixão aos necessitados: “Ele faz justiça aos órfãos e às viúvas e 

ama os estrangeiros, dando-lhes comida e roupa” Deuteronômio 10:18. A Lei 

tinha determinações específicas para sustentar os mais necessitados: “Ao 

fazerem a vindima das uvas, não sejam rigorosos demais; deixem que o restante 

fique para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas” Deuteronômio 24:21. 

O sábio mostra que a compaixão aos pobres, às pessoas que se 

encontram numa situação financeira e socialmente inferior, agrada a Deus. 

Quando agimos assim, refletimos o caráter bondoso e compassivo do nosso Pai 

Celeste. 

https://youtu.be/J6tUo9Yf2Us
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O Novo Testamento também é repleto de incentivo para que cuidemos 

dos necessitados, especialmente aos da família da fé (Tiago 1.27, Gálatas 6.10). 

Somos chamados, como povo de Deus a ser sua imagem no cuidado aos pobres 

e necessitados. Isso não significa que a função principal da igreja é a ação social, 

mas que, individual e coletivamente, o povo de Deus deve ser cheio de 

misericórdia aos que precisam. 

Os benefícios decorridos de agirmos com misericórdia aos pobres e 

necessitados são derramados pela graça de Deus nas vidas daqueles que o 

obedeceram. Ele se agrada em abençoar seus filhos que confiantemente 

obedecem a sua Palavra. Isso não implica necessariamente que Deus irá 

aumentar nossos recursos materiais, mas iremos provar seu abundante cuidado 

sobre nós constantemente. 

Nossa compaixão pelas pessoas necessitadas nos lembra como Deus 

sendo rico em poder e glória olhou com grande misericórdia para nós, os mais 

pobres e miseráveis (“Mas eu sou pobre e necessitado; contudo o Senhor cuida 

de mim” Salmos 40:17). Assim, nós nos reconhecemos como os mais carentes 

e necessitados e que tudo que temos vem da graça de Deus e não por mérito 

algum (“Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com 

que nos amou, Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou 

juntamente com Cristo (pela graça sois salvos)” Efésios 2:4,5). 

5. Aplicação:  

a) Você tem sido alguém que apresenta compaixão aos pobres e 

necessitados? Devemos pedir a Deus que nos encha de misericórdia 

pelos pobres e necessitados. 

b) Você reconhece que não merece nada, que é o mais miserável e carente 

pecador e que tudo vem das graciosas mãos de Deus? Peça a Deus que 

te dê cada vez mais compreensão de quem você é e do gracioso amor de 

Deus. 
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6. 30 dias de oração pelo Afeganistão 

 

DIA 5: ORE POR AQUELES QUE FICARAM NO PAÍS 

Sharifullah é um artesão tradicional. Ele é um cristão secreto no país há 

muito tempo. Já faz algum tempo que ele inclui simbolismos que significam muito 

para os cristãos em sua arte, mas quando o Talibã veio, seu comércio foi 

temporariamente fechado. 

“Três semanas atrás, o Talibã entrou marchando. Semanas depois de 

assumir o controle do país, muitas lojas de artesanato na capital foram alertadas 

sobre os desenhos que estavam sendo usados nas peças expostas. Veja, os 

talibãs querem que sua ideologia seja refletida em todos os lugares, e assim 

todos os sinais de cor, vida e esperança foram removidos. Sinais de alegria 

foram recobertos e substituídos por slogans do Talibã, que estão muito longe da 

esperança.” 

Além dos riscos de ser um seguidor de Jesus, o sustento de Sharifullah 

foi interrompido indefinidamente, afetando sua família e seus funcionários. Ele 

não é o único — muitos cristãos que optaram por ficar estão inseguros quanto 

ao futuro, e seu sustento e educação estão em jogo. 

Ore para que Deus fortaleça sua fé enquanto eles fazem o melhor 


