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A BELEZA DA JUVENTUDE E DA VELHICE 

Provérbios 20.29 

 

1. Leitura: 1 Crônicas 16.34 

2. Cântico: Jesus é o Rei da glória 

IBSPLAY: https://www.youtube.com/watch?v=0Yg2e9Laig8 

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 20.29 – A vida é feita de várias estações. A infância, a 

juventude, a maturidade e a velhice são estações da vida e, nessa viagem 

rumo à eternidade, podemos celebrar em cada parada.  

Duas dessas estações são destacadas pelo sábio: a juventude e a 

velhice. A beleza dos jovens está na sua força, e o enfeite dos velhos são os 

seus cabelos brancos. Os jovens estão cheios de vigor e força; os velhos, 

repletos de sabedoria e experiência. Os jovens prevalecem pela força dos 

músculos; os velhos, pelo discernimento da vida. Os jovens têm explosão em 

seus músculos; os velhos, tenacidade em sua experiência. Os jovens precisam 

aprender sabedoria com os velhos, e os velhos precisam da proteção dos 

jovens. Os jovens podem ter visões do futuro, e os velhos podem sonhar com 

novas oportunidades.  

Jovens e velhos não devem bater cabeça. Eles não estão competindo 

no jogo da vida. Não devem entrar numa queda de braço para ver quem 

prevalece. Devem ser parceiros. Devem caminhar de mãos dadas. Os velhos 

precisam andar com a força dos jovens, e os jovens precisam olhar para a vida 

com a sabedoria dos velhos. Músculos fortes e cabelos brancos formam uma 

dupla forte, vigorosa e imbatível. 

 

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

a) Aos jovens: busquem a experiência dos mais velhos. Eles podem 

https://www.youtube.com/watch?v=0Yg2e9Laig8
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muito lhe ensinar. Não são ultrapassados por não entenderem um 

pouco desse mundo moderno, mas são os mais atuais a respeitos da 

vida; 

b) Aos idosos: não pense que precisar de alguém é sinal de fraqueza, 

muito pelo contrário, o necessitar da força de alguém mais jovem é 

sinal de humildade e de força. Não poder mais fazer aquilo que a anos 

fazia não é sinal de inutilidade; 

c) A igreja: cuidem de seus jovens, os orientando e ensinando sobre a 

vida, que eles precisam da experiência dos idosos; e cuide dos idosos, 

pois eles precisam da força e zelo dos mais jovens para algumas 

situações da vida. 

 

6. 30 dias de oração pelos cristãos presos 

DIA 14: PASTOR WANG YI 

No final de dezembro de 2019, o pastor Wang Yi foi condenado a nove 

anos de prisão na China. Ele foi preso um ano antes, juntamente com outras 

100 pessoas na igreja secreta que liderava. 

O pastor Wang Yi foi acusado de subversão do poder estatal e de fazer 

operações de negócios ilegais. Por esses motivos foi preso, teve os direitos 

políticos destituídos e 7.200 dólares apreendidos. 

Em uma carta às autoridades, escrita 15 meses antes da sentença, o 

pastor reconheceu a desobediência às ordens do governo chinês quando 

fossem contrárias aos ensinamentos bíblicos. Ele legitimou as autoridades 

chinesas como permitidas por Deus e também declarou seu propósito de vida 

de trabalhar para propagar o evangelho. 

ORE 

Para que o pastor Wang Yi continue focado em ser embaixador do 

Reino de Deus mesmo dentro da cadeia e que mais pessoas conheçam Jesus 

por meio do testemunho dele. 


