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PLANEJAMENTO E PRUDÊNCIA 
Provérbios 20.18 

 

1. Leitura: Salmo 98.1 

2. Cântico: Mais perto quero estar CC - 283 

IBSPLAY: https://youtu.be/0IL_d54YruI 

3. Confissão/Gratidão – Ó Deus, que Teu Espírito fale em mim para que eu 

possa falar contigo. Oh, Senhor Jesus, grande Sumo Sacerdote, Tu abriste um 

novo e vivo caminho pelo qual uma criatura caída pode se aproximar de Ti e ser 

aceita. 

4. Leia Provérbios 20.18 – Este provérbio nos ensina que ninguém deve pensar 

e tomar decisões a respeito de coisas importantes sem compartilhar e ouvir 

conselhos de pessoas sábias e confiáveis. Em geral o ser humano aprecia tanto 

a si mesmo que não duvida de suas ideias e de suas motivações. Normalmente 

não enxergamos nossos erros tão facilmente quanto vemos nos outros. Jesus 

alertou: Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave 

que está no seu próprio? (Mateus 7:3). Por isso é tão importante tomarmos 

conselhos quando estivermos planejando algo.  

Conselhos durante o planejamento irá nos levar a reflexão sobre: o que 

estamos desejando é adequado, nossa motivação está em coerência com a 

Bíblia e há condições de tempo e dinheiro para conseguirmos cumprir os planos? 

Essas e outras questões nos ajudarão a tomar boas decisões. 

O texto fala que até para sair à guerra precisa-se de bons conselhos e 

orientações. Esta mesma advertência é encontrada em Provérbios 24.6. Mostra 

que situações importantes e cruciais exige planejamento firmado em bons 

conselhos. 

Interessante ver que Jesus usou a ideia deste provérbio chamando à 

atenção para aqueles que queriam se tornar seus discípulos, chamando à uma 

reflexão quanto à necessidade de deixar tudo para segui-lo: 

https://youtu.be/0IL_d54YruI
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Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua 

mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua 

própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruze vier 

após mim não pode ser meu discípulo. (...) Ou qual é o rei que, indo para 

combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com dez mil homens 

poderá enfrentar o que vem contra ele com vinte mil? Lucas 14:26-27, 31. 

Muitos seguiam Jesus de perto, mas não de coração. Muitos o seguem 

buscando bênçãos e benefícios, mas quando vem provações ou seduções, 

abandonam a Cristo, por isso Ele chama à reflexão sobre calcular o que implica 

segui-lo. 

5. Aplicação - Pensamentos para a devoção pessoal/familiar: 

1. Lembre-se que você normalmente não enxerga seus erros, limitações e 

fraquezas, que confiamos demais em nossas próprias opiniões e 

conclusões, por isso precisamos de bons conselhos e orientação. 

2. Você tem pessoas sábias, tementes a Deus, confiáveis, para receber 

conselho? Cerque-se de pessoas assim que possam ser sua fonte de 

conselho. Pode ser cônjuge, familiares, irmãos da igreja etc., deus nos 

cerca de pessoas assim. 

3. Não planeje e tome decisões importantes sem antes conversar com essas 

pessoas. 

4. Não importa a idade e maturidade, busque sempre sábios e confiáveis 

conselheiros para te ajudar a agir com sabedoria e prudência. 

5. Você já refletiu que seguir a Cristo implica em renunciar a si mesmo, suas 

próprias vontades? Ser discípulo de Cristo é viver a vida que Ele quer, 

obedecendo Sua Palavra e o glorificando em tudo.  
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6. 30 dias de oração pelos cristãos presos 
 

DIA 03: EBRAHIM FIROUZI 
 

Ebrahim Firouzi é um líder cristão que sabe das consequências de seguir 

a Jesus no Irã. Em agosto de 2013, ele foi preso na penitenciária de Evin, em 

Teerã, e foi sentenciado a um ano de prisão e mais dois de exílio por fazer 

“propaganda contra a república islâmica”, “fazer e liderar evangelismo”, além de 

“criar um website cristão”. 

Após cumprir um ano da sentença, Ebrahim foi condenado, em 2015, por 

outros “crimes” que colocam a segurança do Irã em risco, segundo a justiça 

nacional, por estar “presente em encontro ilegal” e fazer “conluio com entidades 

estrangeiras”. Enquanto estava preso, o líder cristão teve a visita da família 

negada e perdeu a mãe para um câncer.  

Desde outubro de 2019, ele está exilado internamente na cidade de Rask. 

Lá, ele precisa trabalhar para pagar as próprias despesas e continua a ser um 

discípulo de Cristo. Em um vídeo, ele denunciou a perseguição que enfrenta das 

autoridades e contou que teve a casa invadida e laptops, celulares e livros que 

usava nas aulas de teologia on-line confiscados. 

Após anos preso, o líder cristão Ebrahim Firouzi vive exilado no Irã e ainda 

enfrenta a perseguição de autoridades policiais. 

ORE 

          Agradecendo a Deus porque Ebrahim Firouzi não abandou a fé mesmo 

durante a perseguição no Irã. Peça que ele seja consolado e guardado pelo 

Senhor.  


