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UM REINADO DE JUSTIÇA 

Provérbios 20.28 

 

1. Leitura: Salmo 135.1-2 

2. Cântico: Cristo ajudará 

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

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 20.28 – No texto de hoje o sábio mostra que o espírito do 

homem é a lâmpada de Deus dentre dele sendo impossível esconder-se de si 

mesmo. 

Deus ordenou o governo civil e Ele levanta homens para preencherem 

os postos em cada nação (cf. Dn 2:20-22; 4.17; Rm 13:1-7). Como o 

Governante Supremo do universo, Ele protege ou se levanta com ira contra 

governantes ruins.  Como a Bíblia revela a vontade de Deus, ela revela a Sua 

vontade a respeito do governo civil. Bom seria se todo governante da terra, 

seja grande ou pequeno se humilhar-se diante da divina sabedoria deste 

provérbio.  

E para tanto, se faz necessário que eles andem na verdade. O que é a 

verdade? A verdade é aquilo que é correto, especialmente como definido pelo 

verdadeiro Deus na Bíblia. Verdade é a aplicação consistente da honestidade, 

integridade, justiça, juízo, equidade, justiça, virtude e benignidade. A verdade 

rejeita todas as decepções, desonestidades, mentiras, fraudes, corrupção ou 

comprometimento. Deus é o Deus da verdade, e Ele espera a verdade de 

todos os homens, mas especialmente daqueles em posição de mando (Dt 32:4; 

Êx 18:21; Is 16:5; 59:4,14-15; Jr 5:1; Zc 8:16). Qualquer homem que governa 

sobre os outros precisa estar totalmente comprometido com a verdade e 

benignidade definida por Deus (II Sm 23:3). Deus preservará um governante, 
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um governo, ou uma nação que exalta a misericórdia e a verdade. Ele destruirá 

governantes, governos ou nações que se comprometem ou se corrompem.  

Qual o dever do cristão? O cristão deve submeter-se as autoridades 

(cf. Rm 13.2), pois estaria submetendo-se ao próprio Deus. O cristão deve 

dedicar-se em oração por seus governantes para que eles exerçam sua 

liderança com verdade e misericórdia. Os cristãos devem orar pedindo a Deus 

um líder comprometido com a verdade. Os cristãos devem orar para que o seu 

governante seja submisso ao Senhor (cf. Sl 33.12) para que toda a nação seja 

conduzida nos preceitos de Deus. 

 

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

a) Seja submisso as autoridades, ore por cada líder governamental; 

b) Ore ao Senhor para que os governantes sejam benignos e leais; 

c) Peça ao Senhor que sua nação glorifique a ele (cf. Sl 33.12) 

 

6. 30 dias de oração pelos cristãos presos 

DIA 13: CHINA 

A perseguição aos cristãos tem aumentado na China. As autoridades 

comunistas monitoram cada vez mais aqueles que professam a fé em Jesus. 

Novas restrições na internet, nas mídias sociais e nas organizações não 

governamentais estão sendo aplicadas, limitando a liberdade religiosa no país. 

E não é apenas a introdução de novas leis que afeta a atividade cristã, 

é também a implementação mais rigorosa de leis já existentes, como a 

proibição da venda on-line de Bíblias. Segundo a Lista Mundial da Perseguição 

2021, a China é o país recordista em detenção de cristãos, com ao menos mil 

pessoas presas por causa de Jesus no período entre 1 de outubro de 2019 e 

30 de setembro de 2020. 

Há relatos de que cidadãos estão sendo recompensados 

financeiramente por divulgar informações sobre cristãos e outras minorias às 

autoridades. Isso reflete a determinação do Partido Comunista em exercer 

controle sobre todas as áreas da vida. 
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ORE 

Pelos cristãos presos na China, para que sejam guardados por Deus e 

aproveitem todas as oportunidades para pregar o evangelho, mesmo dentro 

das cadeias. 


