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EFICIÊNCIA 

Provérbios 21.5 

 

1. Leitura: Salmo 67.1 

2. Cântico: Suficiente 

IBSPLAY: https://www.youtube.com/watch?v=5N73_bv0XCE 

3. Confissão/Gratidão – Por causa do pecado, não lhe buscamos, não lhe 

servimos, não lhe amamos. Por causa do pecado, reconhecemos nossa 

necessidade de Ti, oh Deus vivo, Todo-Poderoso. Perdoe a nossa multidão de 

pecados, como sempre tem feito. Grato somos por Cristo ser suficiente. Em 

nome de Jesus, amém! 

4. Leia Provérbios 21.4 – No texto de hoje o sábio nos ensina sobre a 

eficácia e como seremos bem sucedidos quando aplicado corretamente em 

nossas vidas. 

Quem não planeja com diligência, planeja fracassar. Ninguém 

começa a construir uma casa sem antes ter uma planta. Ninguém vai à 

guerra sem antes calcular os custos. Ninguém semeia seus campos sem 

antes preparar a terra. Antes de iniciar um projeto, precisamos ter um 

planejamento detalhado dos passos a seguir. Quem planeja com 

diligência realiza com eficácia.  

Quem investe tempo pensando em como fazer a obra gastará 

menos tempo executando a obra. Estão cobertos de razão aqueles que 

dizem que o tempo gasto em amolar o machado não é perdido. Por isso, 

quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba 

passando necessidade.  

Não podemos deixar para depois as nossas ações. Não  

podemos cruzar os braços e nos acomodar em  uma mórbida letargia.  

Existe a hora certa de agir. Protelar uma ação pode ser tão danoso 

quanto a falta de planejamento. 

O que a Palavra de Deus reprova é a pressa excessiva, o 

descuido  e a falta de  reflexão e planejamento. Essa atitude poderá levar 

https://www.youtube.com/watch?v=5N73_bv0XCE
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a pobreza, mas os planos do diligente tendem à abundância. 

Portanto, procure planejar-se e estabeleça uma organização em 

sua rotina. Gaste seu tempo pensando e planejando para não perder 

tempo executando. Você sempre terá a eficácia em seu favor quando não 

procrastinar ou negligenciar suas responsabilidades, planos ou até mesmo 

a condução de sua própria vida. 

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

a) Organizen-se, desenvolva o hábito de ter uma rotina; 

b) Planeje seus passos. Organize sua semana com todas as suas 

atribuições. Coloquem por ordem de urgência e resolva uma de cada 

vez; 

c) Contribua: Verifique em sua agenda tempos vagos para ajudar a 

igreja em alguma atividade. 

d) Lembre-se: Após tudo isso é necessário um tempo de descanso. 

Reserve um dia para passear com sua esposa e seus filhos. 

 

6. 30 dias de oração pelos cristãos presos 

DIA 20: PAQUISTÃO 

No país de maioria islâmica, os cristãos são vítimas do extremismo 

religioso e de leis baseadas na sharia, que punem a apostasia e blasfêmia 

contra a religião muçulmana. Porém, muitos seguidores de Jesus são 

acusados falsamente de falar contra o islã e, mesmo sem provas, acabam 

presos e condenados à morte. “A testemunha falsa não ficará sem castigo, e 

aquele que despeja mentiras perecerá.” Provérbios 19.9 

As igrejas cristãs existem, mas as que são ativas no evangelismo 

enfrentam severa perseguição da sociedade. Até os mais jovens enfrentam 

hostilidade por amor a Cristo. As meninas cristãs correm o risco de sequestro e 

abuso sexual e, muitas vezes, são forçadas a se casarem com os agressores e 

se converterem ao islã. 

O Paquistão está na Lista Mundial da Perseguição 2021 como um dos 

países onde mais cristãos foram presos por manterem a fé em Jesus. 
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ORE 

Para que os cristãos condenados injustamente no Paquistão sejam 

socorridos por Deus. Que eles se mantenham firmes na fé, testemunhem o 

amor de Cristo e sejam julgados com retidão e verdade. 


