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NÃO VOS EMBRIAGUEIS 
Provérbios 20.1 

 

1. Leitura: Salmo 68.34 

2. Cântico: Suficiente 

IBSPLAY: https://youtu.be/5N73_bv0XCE 

3. Confissão/Gratidão – Purifica-me de todo desejo falso, de toda aspiração vil, 

de tudo que for contrário aos Teus estatutos. Eu agradeço por Tua sabedoria e 

Teu amor, pois todos os atos de disciplina a que estou sujeito, por vezes, me 

colocam na fornalha para refinar meu ouro e remover minha escória. 

 

4. Leia Provérbios 20.1 – Este provérbio atenta para o cuidado da embriaguez 

para que ela não lhe domine. 

A bebida alcoólica tem sido um carrasco para milhões de pessoas no 

mundo. Na verdade, o álcool aprisiona as pessoas, humilhando-as e mantendo-

as sob algemas.  

O álcool é um ladrão de cérebros. Tira a lucidez e gera transtornos 

emocionais. O álcool é responsável por mais da metade dos acidentes de carro 

e o causador de boa parte dos assassinatos. As cadeias estão lotadas de seus 

escravos, e os cemitérios estão repletos de suas vítimas. O álcool vicia e 

degrada.    

Aqueles   que   são   dominados pela bebida alcoólica vivem perturbados 

e perturbam a ordem social.  São um pesadelo para a família e uma desgraça 

para a sociedade. Discussões tolas, brigas desnecessárias e crimes hediondos 

são cometidos por pessoas dominadas pela bebida. O escravo da bebida nunca 

é sábio. Aqueles que se entregam aos encantos do vinho e bebem 

espalhafatosamente acabam vencidos pelo vício.   

Quando alguém começa a beber, sente-se como um pavão, a mais bela 

das criaturas. Depois, ruge como um leão, demonstrando sua força. O passo 

seguinte é fazer peraltices como um macaco. Finalmente, o tal chafurda na lama 

https://youtu.be/5N73_bv0XCE
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como um porco. Fuja da bebida alcoólica. Sua dependência pode custar-lhe a 

vida. 

Portanto, se existe algo em que você se encher é do Espírito Santo (cf. Ef 

5.18-20). Paulo nos instrui que o Espírito Santo é quem deve dominar a nossa 

vida e nos conduzir em um caminho de santidade, testemunhando sobre Cristo, 

dando graças a Deus por tudo.  

5. Aplicação:  

a) Não se embriague: Não envergonhe sua família e nem perca sua 

honra por conta da embriagues, mas antes mantenha o propósito de 

glorificar a Deus com a sua vida. 

b) Seja cheio: Do Espírito Santo de Deus, cante os Salmos, celebre a 

grandeza do criador e testemunhe de Cristo para os perdidos. 

c) Evite: Se você tem problema com bebidas alcoólicas, não seja receoso 

em pedir ajuda – faça o quanto antes. Evite os gatilhos; evite as 

amizades que lhe conduzem para a vergonha da embriagues. 

 

6. 30 dias de oração pelo Afeganistão  
DIA 20: ORE POR ALIMENTO ESPIRITUAL 

A palavra de Deus é a base sólida sobre a qual se firmam os cristãos 

afegãos. Os cristãos secretos estão procurando desesperadamente uma 

comunidade segura onde possam viver a fé e receber alimento espiritual, mas 

eles não sabem se isso é possível.  

Peça a Deus para manter a fé dos cristãos afegãos viva por meio de sua 

palavra. Ore para que o Senhor os leve a igrejas e comunidades de fé onde 

possam crescer em Jesus. Interceda para que as promessas de Deus em seus 

corações criem raízes e frutifiquem, e que eles encontrem força em todas as 

situações. Ore para que o Senhor providencie pastores, ministros e professores 

da palavra para exortá-los e encorajá-los. 


