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VALORIZE O QUE É JUSTO 
Provérbios 20.21 

 

1. Leitura: Salmo 100 

2. Cântico: Gloriosa Graça 

IBSPLAY: https://www.youtube.com/watch?v=rMvCjmUmYes&ab_channel=edifiCante 

3. Confissão/Gratidão – A graça que restaura é necessária para me preservar, 

orientar, guardar, prover e ajudar. E aqui Teus santos incentivam a minha 

esperança; eles eram miseráveis e agora estão enriquecidos, presos e agora 

estão livres, atribulados e agora são vitoriosos. 

4. Leia Provérbios 20.21 – Esse Provérbio denúncia a maneira injusta de 

receber uma herança. A leitura dos versículos 20 e 21 denúncia o filho que 

apressou o fim de seus pais ou conseguiu seu legado por algum ato criminoso 

(veja Provérbio 19.26). 

Antecipar as coisas nem sempre é sinal de prudência. Querer, por 

exemplo, tomar posse antecipada de uma herança é inverter a ordem e 

prioridade das coisas. É uma demonstração de que se valoriza mais os bens 

materiais do que os próprios pais. Um exemplo clássico disso é o que Jesus 

retrata na parábola do filho pródigo (veja Lucas 15.11-32). O filho mais moço 

pediu ao pai a parte que lhe cabia da herança. Essa era uma prática comum. 

Essa atitude, na verdade, era uma afronta, pois a posse da herança só 

acontecia depois da morte do pai. Esse filho estava demonstrando que seu 

interesse não estava na vida do pai, mas nós seus bens. Ao exigir a parte que 

lhe cabia da herança, ele estava matando o pai em seu coração. Essa atitude 

insensata custou muito caro para o jovem.  

Como afirma o Provérbio em análise: “a posse antecipada de uma 

herança no fim não será abençoada”. Por não ter maturidade para administrar 

seus bens, o jovem gastou tudo de forma irresponsável.  Os seus atos 

inconsequentes, levou o jovem a miséria a ponto de parar numa pocilga. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rMvCjmUmYes&ab_channel=edifiCante
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5. Aplicação - Pensamentos para a devoção pessoal/familiar: 

a) Filhos, honrem e obedeçam ao seu pai e a sua mãe. Demonstrem cuidado 

e interesse com a vida deles (responda a seguinte pergunta: de que 

maneira os filhos podem demonstrar cuidado e interesse para com a vida 

dos pais?)  

b) Quem age com desonestidade perde a bênção de Deus. 

 

6.  30 dias de oração pelos cristãos presos 

 

DIA 06: COREIA DO NORTE 

Quando um cristão é descoberto no país, recebe uma sentença de 

morte. Muitas vezes ele não é assassinado instantaneamente, mas será levado 

para um campo de trabalho forçado como criminoso político. As péssimas 

condições de vida nesses locais minam as forças dos cristãos diariamente até 

que eles morram por desnutrição ou por outras doenças não tratadas. 

Todos os membros de uma família receberão a mesma punição. De 

acordo com fontes locais, o atual ditador Kim Jong-un expandiu o sistema de 

segurança dos campos de prisão, onde estima-se que 50 a 70 mil cristãos estão 

presos atualmente. 

Porém, esses números podem ser muito maiores. Segundo um relatório 

de 2014 da ONU, a estimativa era que havia entre 80.000 e 120.000 prisioneiros 

políticos detidos em campos de trabalho forçado no país. 

Nesses locais, aqueles que se recusam a jurar fidelidade à família Kim 

e manter a fé em Jesus são torturados e interrogados exaustivamente até que 

confessem a fé e aceitem abandoná-la. Além disso, as autoridades utilizam 

violência física e psicológica para que os cristãos presos entreguem outros 

irmãos na fé. 

 

ORE 

Pelos cristãos presos na Coreia do Norte, para que sejam fortalecidos 

por Deus e consigam sobreviver para testemunhar o amor de Jesus para outros 

colegas e guardas. 


