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PRATIQUE O BEM 
Provérbios 20.2 

 

1. Leitura: Salmo 120.1 

2. Cântico: Tudo é Jesus pra mim 

IBSPLAY: https://youtu.be/ZeXB6JYABa0 

3. Confissão/Gratidão – Nenhum julgamento é tão difícil de suportar como um 

senso do pecado. Se Tu me permitisses escolher entre o viver em prazer e 

manter os meus pecados ou tê-los queimados com julgamento, dá-me aflição 

santificada. Livra-me de todo mau hábito, de cada acréscimo de pecados 

anteriores, de tudo que ofusca o brilho da Tua graça em mim, de tudo o que me 

impeça de me deleitar em Ti. Então Te bendirei, Deus, por me ajudar a ser reto. 

4. Leia Provérbios 20.2 – Este provérbio atenta para o ato de praticar o bem. 

Nos regimes monárquicos antigos, o rei detinha pleno poder. Havia 

reis absolutistas que estavam acima da própria lei. Era o caso de 

Nabucodonosor, rei da Babilônia, cujas ordens não podiam ser 

desafiadas. Ele era a lei. Não é sensato insurgir-se contra aqueles que 

detêm o poder. A menos que seja uma causa absolutamente justa, não é 

sábio  correr riscos,  provocando o rei à  ira.  

João  Batista denunciou o  pecado  de adultério  do rei Herodes e 

foi decapitado na prisão (cf. Mc 6.18;27-28). Ele preferiu perder a vida a 

perder a honra. A raiva do rei  é como o  rugido de um leão; quem provoca 

o rei arrisca a vida.  Aqueles que têm o poder nas mãos não gostam de 

ser desafiados. Quando ficam irados, rugem com forte estrondo como 

um leão.  

Uma quebra de braço com aqueles que estão investidos de poder e 

blindados pelo sistema é lavrar a própria sentença de derrota. Entretanto, 

somos chamados para exercemos a prática do bem. O cristão não deve 

praticar o mal e sim pensar em virtudes (cf. Fp 4.8-9) e para tanto é 

necessário viver de modo digno (cf. 1.10-12).  

https://youtu.be/ZeXB6JYABa0
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Praticar o bem requer do cristão mudança de mentalidade porque não 

temos inimigos, já que não temos inimigos, porque praticar o mal? Somos 

instruidos a amar o próximo como a nós mesmos (Mc 12.30-31). 

Portanto, praticar o bem requer do cristão: obediência a palavra de 

Deus; atentar aos mandamentos e viver de modo digno. 

 

5. Aplicação:  

a) Não se deixe levar pelas circunstâncias, ou por outras pessoas. Se 

lembre de quem você é em Cristo Jesus. 

b) O ato de praticar o bem estar acima da moralidade entendida neste 

mundo, pois é um ato de obediência a Deus e a sua palavra. 

c) Ensine: seus filhos sobre o ato de praticar o bem, fique atento os 

detalhes do dia comum do lar e não deixa a oportunidade de instruí-los. 

 

6. 30 dias de oração pelo Afeganistão  
 

DIA 21: AGRADEÇA PELA PROVISÃO DO SENHOR 

Deus continua a ser fiel em alcançar os necessitados no Afeganistão. 

Nazim, um de nossos parceiros de linha de frente, compartilha que está 

entusiasmado por poder ajudar os moradores locais em suas necessidades: 

“[Temos] apoiado outras famílias nesta área, cristãs e não cristãs, com alguns 

pacotes de comida e água limpa, pois quase não há água limpa lá há cerca de 

três anos. Os rios estão secando e muito poluídos, então as pessoas tiram água 

de valas sujas e rios residuais”.  

Um cristão local também nos disse isso uma vez: “É apenas graças a 

vocês, as suas orações, que ainda estamos aqui. Se não fosse por suas orações, 

estaríamos muito longe, porque a situação é muito difícil”.  

Hoje, louve a Deus por como ele estende a mão e fortalece os afegãos física 

e espiritualmente. Ele é de fato Jeová Jireh, nosso Deus provedor! 


