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EXERÇA CUIDADO 
Provérbios 19.18 

 

1. Leitura: Salmo 71.1 

2. Cântico: Isaías 53 

IBSPLAY: https://youtu.be/3r8nDANGumM 

3. Confissão/Gratidão – Bendito Senhor, permita-me elevar-me para perto de 

ti, e amar, e anelar, e pleitear, e lutar contigo, e aspirar pela libertação do corpo 

de pecado, pois meu coração está errante e sem vida, e minha alma lamenta-se 

ao pensar que alguma vez perca de vista o seu Amado. Envolva a minha vida 

em Divino amor, e mantenha-me sempre desejoso por ti, sempre humilde e 

resignado à Tua vontade, mais fixo em Ti mesmo, para que eu possa estar mais 

capacitado para a obra e para o sofrimento. 

 

4. Leia Provérbios 19.18 – Impressionante o equilíbrio que encontramos nas 

orientações bíblicas. Este texto anima os pais a corrigirem seus filhos, mas ao 

mesmo tempo mostra que exageros não são permitidos.  

Em primeiro lugar, o versículo anima os pais a manterem a confiança na 

disciplina e correção bíblicas mesmo em momentos que pareça que os filhos não 

estão correspondendo. Mas se há motivo de esperança, devemos continuar a 

corrigir os filhos na confiança de que Deus pode usar a disciplina como meio 

para a transformação dos filhos. 

Este é um incentivo para que nenhum pai ou mãe desanime na educação, 

orientação e disciplina dos filhos. Se você não estiver vendo resultados 

imediatos, não desanime. Se seu filho parece não responder ao que tem 

ensinado, não desista. Siga a cumprir as ordens do Senhor, persevere em 

oração e tenha esperança da ação de Deus sobre seus filhos. Nunca use 

desculpas para não corrigir e orientar seus filhos. 

Por fim, não podemos esquecer do alerta de exageros na disciplina dos 

filhos. Não podemos ser conduzidos por ira e excesso a ponto de castigar de 

https://youtu.be/3r8nDANGumM
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maneira que a criança não suporte. Isto se aplica tanto do ponto de vista físico, 

ou seja, não pode haver excesso de força, como do ponto de vista emocional, 

ou seja, humilhar e maltratar com palavras a ponto de desanimar os filhos ou 

causar-lhes revolta (“Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem 

desanimados.” Colossenses 3:21).  

Assim, os pais são chamados a disciplinar os filhos com sabedoria, 

refletindo o Pai Celeste que disciplina seus filhos em amor: “porque o Senhor 

corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita." Hebreus 12:6. 

Que o Senhor capacite, pelo Espírito Santo, os pais a conduzirem e 

disciplinarem os filhos com sabedoria, sem omissão e sem exageros. 

5. Aplicação:  

a) Não deixe de corrigir e disciplinar seus filhos no temor e admoestação do 

Senhor. 

b) Não se omita em corrigir seus filhos, se escondendo atrás de desculpas 

como se não houvesse mais esperança. 

c) Não se exceda na correção. Faça tudo com cuidado, amor e paciência, 

na expectativa de que o Senhor promoverá a transformação necessária 

no coração dos filhos. 

6. 30 dias de oração pelo Afeganistão 

 

DIA 6: ORE PELOS MAIS VULNERÁVEIS 

Historicamente, o Talibã é conhecido por tratar as mulheres com 

severidade e impedi-las de ir à escola. Desde a tomada do poder, eles 

prometeram ao mundo que, desta vez, tratariam as mulheres de maneira 

diferente. 

“Há um completo manto de silêncio em torno de qualquer tipo de violação 

do espaço e da dignidade de uma mulher. Uma capa que poderia ser comparada 

à burca, uma mortalha que esconde uma narrativa devastadora da destruição de 

milhões de mulheres afegãs que darão à luz à próxima geração; mas que, em 

20 anos, se a situação persistir e piorar, não serão mais capazes de levar a 
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esperança e a luz da educação para as gerações futuras”, disse uma fonte local 

à Portas Abertas. 

Apresente as moças e as mulheres ao Senhor hoje em oração. Clame 

para que as oportunidades de crescer e prosperar não sejam roubadas delas. 

Ore especificamente pelas mulheres que trabalham com Sharifullah em seu 

negócio de artesanato. Elas ainda não voltaram ao trabalho, pois não têm 

certeza de como o Talibã reagirá. 


