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UM GOVERNO FORTE 

Provérbios 20.26 

 

1. Leitura: Lucas 2.14 

2. Cântico: Só em Jesus 

IBSPLAY: https://www.youtube.com/watch?v=6ROlrIfj0Qw 

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 20.26 – No texto de hoje o sábio mostra como deve ser a 

atitude de um rei sábio utilizando uma figura do trabalho agrícola, muito comum 

aos ouvintes da época. 

O texto diz que o rei sábio deve fazer com as pessoas más e perversas 

o que o agricultor faz com o trigo: peneirar e debulhar. “Não é possível fazer 

pão se o agricultor executa apenas uma etapa de suas tarefas. É necessário 

levar o cereal colhido para a eira onde é debulhado debaixo dos pés do boi e 

mais tarde processado por uma debulhadeira que passa por cima dos grãos 

[roda de debulhar] (...) Depois que o trigo era separado dos talos, tinha de ser 

escolhido, peneirado” (Comentário Histórico-cultural da Bíblia, Ed. Vida Nova). 

Só depois desse processo é que o trigo era moído para fazer a farinha a ser 

usada nos pães. 

O texto está nos ensinando que o bom rei separa o trigo do joio, 

tomando as ações que forem necessárias. A Nova Tradução na Linguagem de 

Hoje traz uma versão que extrai bem o princípio por trás deste provérbio: “O rei 

sábio descobre quem está fazendo o mal e o castiga sem piedade”.  

Muitas pessoas nos dias de hoje tentam propagar cuidados e 

privilégios aos perversos e criminosos, concedendo benefícios àqueles que 

deveriam ser severamente punidos. Essas pessoas querem colocar os 

https://www.youtube.com/watch?v=6ROlrIfj0Qw
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cidadãos esforçados, trabalhadores e cumpridores da lei como culpados, 

apresentando os perversos como se fossem vítimas da sociedade. 

Este texto deixa claro que um governante sábio não pode deixar que os 

perversos fiquem impunes e vivam livremente no meio daqueles que buscam 

viver uma vida correta. Antes, líderes sábios devem discernir com sabedoria 

quem são as pessoas perversas e desordeiras de seu governo e tomar 

providências severas para castigá-los por seus atos maus. 

 

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

a) Para pessoas que estão em posições de liderança: não deixem que 

os maus fiquem impunes, antes apliquem as penas corretas o mais 

rápido possível; 

b) Para pais e responsáveis: não deixem seus filhos sem disciplina, 

entregues ao seu próprio coração (Provérbios 22.15), mas criem-nos na 

disciplina e admoestação do Senhor (Efésios 6.4); 

c) Aos crentes como cidadãos: não propaguem ideias falsas que 

mostram criminosos e perversos como vítimas e merecedores de 

privilégios, nem apoiem líderes que agem em coerência a estas 

ideologias antibíblicas; 

d) A todos: lembremos que Deus é o mais sábio e justo juiz, por isso não 

deixará impunes os pecados e perversidades. Toda esperança de 

perdão só é encontrada em Jesus Cristo, pois tomou nossas maldades e 

pagou o preço na cruz. 

 

6. 30 dias de oração pelos cristãos presos 

DIA 11: HELEN BERHANE 

Em maio de 2004, Helen Berhane foi presa em um campo militar. Os 

“crimes” cometidos pela cristã foram gravar um álbum de música religiosa, que 

ficou popular entre os jovens eritreus, e compartilhar o amor de Jesus com as 

pessoas. 
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A cantora cristã nunca foi formalmente acusada, condenada ou levada 

a julgamento. Ela apenas se recusou a assinar um documento negando a fé, 

em que deveria prometer nunca mais cantar e compartilhar sobre Jesus com 

outras pessoas. 

Por isso, ela permaneceu presa em um contêiner de metal, onde sofreu 

severas privações, pois o objetivo era fazê-la esquecer tudo o que tinha 

aprendido sobre Jesus e parar de ajudar outros presos. Mas, mesmo nesse 

período, ela não deixou de adorar a Deus por meio de suas canções e dar 

estudos bíblicos para outros colegas. 

Ela foi agredida muitas vezes e, por não parar de testemunhar de 

Jesus, foi colocada em uma solitária. Foi naquele momento que compôs muitas 

músicas sobre o amor de Deus. 

Após dois anos e meio de prisão e trabalho forçado, Helen foi 

espancada até ser dada como morta. Ela ficou oito meses em estado 

vegetativo e depois de uma recuperação milagrosa, conseguiu sair do país e 

hoje vive na Dinamarca. 

 

ORE 

Para que os presos e carcereiros que ouviram a mensagem de Helen 

lembrem-se da mensagem da cruz e se entreguem a Deus. Peça que sejam 

testemunhas do amor de Cristo onde estiverem. 


