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PENSE ANTES DE PROMETER 

Provérbios 20.25 

 

1. Leitura: Isaías 25.1 

2. Cântico: Seja engrandecido 

IBSPLAY: https://youtu.be/b8t-eOMVi2Q 

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 20.25 – O texto nos alerta para a seriedade que era se 

fazer um voto diante de Deus ou consagrar algo ao Senhor. Talvez o sábio 

tenha percebido em suas reflexões que as pessoas, por alguma emoção ou 

situação, se precipitavam em prometer algo a Deus, mas depois que a emoção 

passava logo desejavam não ter feito o voto, porém o voto já estava feito e a 

palavra deveria ser cumprida. No livro de Eclesiastes o sábio inclusive afirma 

que é melhor não fazer votos do que quebrá-los (Eclesiastes 5.5). 

A lei não exigia votos das pessoas, mas quando alguém decidia 

consagrar algo a Deus, a coisa se tornava santa, ou seja, separada para uso 

exclusivo no serviço do tabernáculo ou templo. O objeto consagrado não podia 

ser retirado, nem trocado. O capítulo 27 do livro de Levítico contém diversas 

instruções para quem desejasse fazer voto ou consagrar coisas, propriedades 

ou pessoas. 

Não estamos sob a Antiga Aliança Mosaica, por isso as orientações 

cerimoniais específicas quanto a como fazer e pagar votos descritas em 

Levítico não são mais observadas, entretanto, os princípios encontrados ainda 

se aplicam a nós na Nova Aliança, uma vez que reflete a lei moral de Deus. 

Neste caso, encontramos pelo menos dois princípios relacionados ao 

terceiro e nono mandamentos: 1. cumprir o que é falado a Deus e diante Dele; 

2. não falar precipitadamente, sem refletir (conforme Provérbios 29.20). 

https://youtu.be/b8t-eOMVi2Q
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Quanto ao que dizemos, Jesus, ao falar de juramento no sermão do 

monte, disse que a palavra dos crentes deve ser “sim, sim; não, não” (Mateus 

5.34). Por isso, é melhor pensar bem antes de agir, tomar decisões, ou em dar 

sua palavra de que vai fazer algo. 

Às vezes as pessoas prometem e consagram coisas a Deus pensando 

em receber bênçãos em troca. Outros acham que receberam alguma ordem de 

consagrar algo ou fazer um voto e, por medo, acabam assumindo 

compromissos e votos não exigidos por Deus. Não devemos nos encantar com 

este tipo de atitude que, no fundo, é egoísta e centrada em bênçãos ou em 

medo não justificado. São apenas atitudes fruto de visões e impressões de 

homens. 

 

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

a) Não precisamos fazer promessas ou votos a Deus. Devemos lembrar: 

“melhor é que não votes do que votares e não pagares” (Eclesiastes 5:2, 

5); 

b) Deus não exige votos e promessas, por isso não imagine obrigações e 

exigências que não estão na Bíblia.  

c) Reflita antes de prometer algo às pessoas. A nossa palavra deve ser 

“sim, sim; não, não” (Mateus 5.34); 

d) Devemos servi a Deus com alegria, sinceridade de coração e plena 

certeza de (Hebreus 10.22) e não como um peso ou obrigação. 

 

6. 30 dias de oração pelos cristãos presos 

 

DIA 10: ERITREIA 

Os cristãos que não são das igrejas ortodoxa, católica ou luterana 

enfrentam forte perseguição no país. Eles são monitorados pelas forças de 

segurança do governo por telefone e suas reuniões são atacadas pelas 

autoridades diversas vezes. Isso acontece porque há um interesse em 

apreender materiais cristãos e erradicar as igrejas domésticas. 
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Os cristãos podem ser presos sem julgamento e mantidos em prisões 

desumanas por causa da fé. Muitos são levados para locais no meio do 

deserto, onde são trancados em contêineres de metal juntamente com outras 

30 a 40 pessoas. 

Nesses locais, os dias são extremamente quentes e as noites muito 

frias. Além disso, eles podem sair dessas caixas apenas dez minutos por dia, 

para ir ao banheiro, que são os arbustos mais próximos. Essa falta de 

saneamento básico e mínimas condições de higiene fazem com que os 

prisioneiros tenham problemas gastrointestinais com frequência. Enquanto os 

cristãos vivem esse pesadelo nas prisões em contêineres, os familiares deles 

convivem com a aflição de não saber onde eles estão, ou se ainda estão vivos. 

De acordo com a Lista Mundial da Perseguição 2021, a Eritreia é o segundo 

país com o maior número de cristãos presos, com 930 detenções entre 1 de 

outubro de 2019 e 30 de setembro de 2020. 

 

ORE 

Pelos cristãos presos na Eritreia, para que sejam guardados por Deus 

e consigam deixar o amor de Jesus impactar a vida de quem está ao redor 

deles. 


