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REIS DOS REIS 
Provérbios 21.1 

 

1. Leitura: Salmo 67.1-3 

2. Cântico: Meu Prazer 

IBSPLAY: https://www.youtube.com/watch?v=SbMBvTEm52A 

3. Confissão/Gratidão – Meu Senhor, sonda o meu coração e veja se há algum 

caminho mau. Tu que és o meu Rei e Senhor, nenhum outro há igual a Ti. O 

Senhor que em um ato de graça e misericórdia me salvou, a Ti oro, pois, minha 

vida, o meu tudo, a Ti somente pertence. 

4. Leia Provérbios 21.1 – Aqueles que estão assentados no trono e governam 

as nações são governados por Deus. Aqueles que estão investidos de 

autoridade e dominam sobre seus súditos estão nas mãos do Onipotente.  

O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor; ele o dirige para 

onde quer. Aquele que está assentado na sala de comando do universo governa 

o coração dos reis que governam o mundo. Deus inclina o coração dos líderes 

segundo o seu querer. Eles podem até se sentir inabaláveis, mas Deus os move 

conforme o seu propósito. Isso significa que, antes de ir aos reis, devemos ir ao 

Rei dos reis.  

Quando, por intermédio da oração, falamos com aquele que está 

assentado no alto e sublime trono e reina sobre todo o universo, vemos 

mudanças profundas no curso da história. Deus é poderoso para intervir no rumo 

dos acontecimentos. É ele quem opera em nós, inclusive no coração dos reis, 

tanto o querer como o realizar. A vontade de Deus é soberana, e ninguém pode 

frustrar os seus desígnios. O mesmo Deus que dá um leito a cada rio também 

inclina o coração do rei segundo o seu querer.  

5. Aplicação:  

a) Sempre busque os conselhos e sabedorias daquele que é o nosso Rei 

dos reis. 

https://www.youtube.com/watch?v=SbMBvTEm52A
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b) Confie no Senhor de todo o seu coração, de toda sua alma e de todo seu 

entendimento. 

c) Medite na Palavra de Deus: 1 Timóteo 6.15.. 

 

6. 30 dias de oração pelos cristãos presos 

 

DIA 16: ARGÉLIA 

Desde 2006, há uma lei no país que obriga as igrejas a terem uma 

permissão do governo antes de usarem um local para encontros religiosos. 

Porém, essa autorização só é obrigatória para locais de culto não muçulmanos. 

Quando os líderes cristãos buscam o documento para ficarem de acordo 

com as normas do Estado, recebem a notícia de que a comissão responsável 

por gerenciar os pedidos não está operando e até agora nenhuma igreja 

conseguiu a autorização. Por isso, muitos líderes cristãos passaram a alugar 

prédios e informar depois o propósito de se tornar uma igreja. Mas esse tipo de 

ação tem colaborado para a invasão desses locais e prisão de membros e líderes 

que protestam contra as ações das autoridades.  

Outro ponto é que o proselitismo feito por não muçulmanos é um crime no 

país. Além de uma multa, os acusados de compartilhar a fé cristã podem pegar 

até cinco anos de prisão. Essas ações governamentais argelinas têm violado os 

direitos humanos que os cidadãos têm de escolher livremente uma religião ou 

crença. Os dados da Lista Mundial da Perseguição 2021 apontam a Argélia como 

um dos países com maior número de detenções de cristãos, com 97 cristãos 

presos entre 1 de outubro de 2019 e 30 de setembro de 2020. 

ORE  

Pelos cristãos presos na Argélia porque decidiram compartilhar Jesus e 

resistiram durante o fechamento de igrejas. Que todos sejam fortalecidos e uma 

luz de Cristo dentro das prisões. 


