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CORREÇÃO 

Provérbios 20.30 

 

1. Leitura: 2 Samuel 7.22 

2. Cântico: Senhor da criação 

IBSPLAY: https://youtu.be/o2iavFA_9BY 

3. Confissão/Gratidão – Senhor, enquanto calei os meus pecados, adoeci. 

Enquanto não os confessei, continue a sentir o pesar do meu silêncio. Por isso, 

perdoe-me Senhor, por insistir em me calar, em não confessar. O Senhor de 

forma tão amorosa e graciosa me salvou, por tanto, me perdoe por não 

confessar meus pecados, Senhor. 

4. Leia Provérbios 20.30 – Esse provérbio ensina que a disciplina física 

externa purifica o mal de forma terapêutica, removendo-o do ser interior (cf. 

Proverbio 18.8; 20.27), deixando o cerne da personalidade resplandecente. 

A dor ensina. As feridas curam. As lesões que sagram em nosso corpo, 

também fazem assepsia em nosso íntimo. Os sofrimentos curam nossa 

maldade e melhoram o nosso caráter. O açoite limpa as profundezas de nosso 

ser. Os vergões das feridas purificam do mal, e os açoites purificam o mais 

íntimo do corpo. Aprendemos mais no sofrimento do que nos dias de festa. É 

no sofrimento que somos moldados a semelhança de Cristo. Deus não nos fere 

sem causa. Deus aproveita o sofrimento para aperfeiçoar os seus filhos. Nossa 

leve e momentânea tribulação produzirá para nós eterno peso de glória, acima 

de qualquer comparação! 

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

a) Não despreze a disciplina física, pois o uso correto do castigo corporal 

desencoraja o mau comportamento. 

b) 2) Não despreze os sofrimentos, pois são meios pedagógicos usados 

por Deus para o nosso bem (Hb 12.11). 

 

https://youtu.be/o2iavFA_9BY
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6. 30 dias de oração pelos cristãos presos 

DIA 15: LAI JINQIANG 

Em dezembro de 2020, o empresário cristão compareceu ao tribunal de 

Shenzhen sob a acusação de vender Bíblias em áudio. Os dispositivos 

eletrônicos são populares entre os cristãos porque são fáceis de usar e, ao 

contrário das Escrituras impressas, estão disponíveis para compra na internet. 

Em 2018, o governo proibiu a venda on-line de Bíblias, apenas as igrejas 

aprovadas pelo Estado tinham autorização para vendê-las. 

Os negócios de Jinqiang chamaram a atenção das autoridades algum tempo 

antes do empresário ser acusado. Dois dias após o julgamento, outros quatro 

cristãos que trabalhavam vendendo as Bíblias em áudio compareceram 

perante o mesmo tribunal sob acusações de “operações comerciais ilegais” e 

também foram sentenciados a prisão. 

 

ORE 

Para que Lai Jinqiang e outros cristãos que foram acusados de vender 

Bíblias digitais sejam consolados por Deus e não desanimem de compartilhar a 

palavra. 


