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DEIXE A MALDADE 
Provérbios 20.8 

 

1. Leitura: Salmo 106.1 

2. Cântico: Deus somente Deus 

IBSPLAY: https://youtu.be/2WUzUHU776I 

3. Confissão/Gratidão – Senhor, alto e santo, manso e humilde, Tu me 

trouxeste para o vale da visão onde eu vivo; embora nas profundezas, vejo-Te 

nas alturas; cercado por montanhas de pecado eu contemplo a Tua glória. 

Permita-me aprender pelo paradoxo que o caminho para baixo é o caminho para 

o alto, que ser rebaixado é ser elevado, que o coração quebrantado é o coração 

curado, que o espírito contrito é o espírito alegre, que a alma arrependida é a 

alma vitoriosa, que não ter nada é possuir tudo, que carregar a cruz é usar a 

coroa, que dar é receber, que o vale é o lugar da visão 

 

4. Leia Provérbios 20.8 – Salomão está descrevendo sua própria experiência. 

Ele foi rei de Israel durante quarenta anos. No começo do seu reinado, pediu a 

Deus sabedoria para governar. Deus lhe deu sabedoria e riquezas. Muitas vezes, 

Salomão teve de julgar as causas do seu povo. Demandas difíceis chegavam ao 

rei, que precisava de discernimento para julgar com equidade.  

Certa feita, vieram-lhe duas mães trazendo um difícil pleito. Ambas deram 

à luz um filho. Uma, porém, acordou e viu o filho morto. Então, furtivamente, 

pegou o filho morto e o colocou no lugar do filho da sua companheira, tomando 

o filho desta em seus braços. O alvoroço foi enorme. A mãe verdadeira tinha 

absoluta consciência de que o menino morto não era o seu filho. Como não 

conseguiram resolver o impasse, foram ao rei Salomão buscar ajuda para 

resolver a questão.  

Como ambas as mães pleiteavam ser a mãe do menino vivo, Salomão 

propôs serrar o menino ao meio e dar metade para cada uma delas. Aquela que 

não era a mãe concordou com a decisão. Salomão imediatamente concluiu que 

https://youtu.be/2WUzUHU776I
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esta estava mentindo e mandou entregar o menino à mãe verdadeira. Quando o 

rei senta para julgar, ele logo vê o que está errado, e seus olhos esmiuçam todo 

o mal. 

5. Aplicação 

A. Como o rei, precisamos ter discernimento sobre aquilo que é bom e mal. 

Devemos ter um olhar mais apurado, mais cuidadoso sobre todas as coisas para 

que possamos evitar o mal e abandoná-lo.  

B. Dependa do Senhor em todo o momento, pois somente Ele pode lhe dar a 

sabedoria necessária para lhe dar com circunstâncias de injustiça, maldade e 

pecado. 

6. 30 dias de oração pelo Afeganistão  
 

DIA 27: ORE PARA QUE A IGREJA RECEBA OS REFUGIADOS 

Com os afegãos na diáspora, as oportunidades para a igreja em todo o 

mundo se reunir e recebê-los se multiplicaram. Hoje, ore por todas as 

comunidades da igreja que alcançam os cristãos afegãos — seja na Ásia Central 

ou em qualquer lugar do mundo ocidental. 

Ore para que a igreja forneça uma comunidade atenciosa e amorosa para 

os refugiados afegãos. Que ela receba os refugiados com acolhimento. Peça a 

Deus para que os refugiados se adaptem bem à nova realidade, e que, por meio 

do testemunho da igreja, eles conheçam e aceitem o presente da salvação em 

Cristo. 


