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CONSCIÊNCIA LIMPA, CAMINHO LIMPO 

Provérbios 21.8 

 

1. Leitura: 1 Crônicas 29.11 

2. Cântico: Rei das nações 

IBSPLAY: https://www.youtube.com/watch?v=hJ2WXJvmUHg 

3. Confissão/Gratidão – Eu sou totalmente miserável, bem como totalmente 

culpado, não tendo nada de mim mesmo com o que recompensar-Te, mas eu 

trago Jesus a Ti, nos braços da fé, pedindo à justiça dEle que compense as 

minhas iniquidades, regozijando-me de que Ele será pesado na balança por 

mim, e satisfará a Tua justiça.  

4. Leia Provérbios 21.8 – No texto de hoje somos apresentados a dois tipos 

de pessoas: o culpado e o inocente. 

Sabemos que há dois tipos de culpa: a real e a irreal; a verdadeira e 

a fictícia. Há pessoas que não têm culpa, mas são assoladas por ela; há 

outras que têm culpa, mas não a sentem. Há pessoas cuja consciência é 

fraca e por isso se sentem culpadas mesmo sendo inocentes; há pessoas 

cuja consciência é cauterizada e, mesmo transgredindo, não sentem 

nenhuma culpa. 

Mas o provérbio de hoje aponta para à culpa verdadeira. Uma 

pessoa que vive em pecado não tem paz. Seu coração é um mar revolto que 

lança de si lodo e lama. Que, em meio a culpa, vê como solução amordaçar 

a voz da consciência com o intuito de silenciar sua culpa.  

Mas, para que a culpa não invada a sua vida é preciso fazer algo 

que é: arrepender-se, confessar o pecado e mudar de conduta. O culpado 

segue caminhos errados. Para justificar um erro, comete outros erros. Para 

livrar-se de uma mentira, precisa articular outras. O culpado enrola-se num 

cipoal e não consegue livrar-se de suas próprias armadilhas. Um abismo vai 

chamando outro abismo, e a pessoa se perde nesse caminho tortuoso e 

cheio de bifurcações. 

https://www.youtube.com/watch?v=hJ2WXJvmUHg
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Diferente é a vida do honesto. Ele anda na luz. Sua conduta é 

irrepreensível, seu proceder é digno, e seu caminho é reto. O honesto tem a 

consciência limpa, o coração puro e as mãos incontaminadas. Seu passado 

é limpo, sua vida é um legado, e seu futuro é um exemplo a ser imitado. Pois 

o honesto vive uma vida para a glória de Deus, em que todos os dias 

promove essa comunhão com Seu Salvador. 

 

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

a) Se arrependa dos seus pecados.  

b) Se você se sente culpado, ore a Deus para saber se ela é genuína, 

real, se assim for, somente Deus pode lhe ajudar a ter consciência 

limpa.  

c) Ter consciência limpa é viver uma vida que aponta, em sua 

totalidade, para Cristo. É ler a Bíblia todos os dias, orar todos os dias, 

testemunhar todos os dias, falar do Evangelho ao próximo, entre 

muitas outras coisas que a Bíblia nos ensina sobre ser um verdadeiro 

discípulo de Cristo. 

 

6. 30 dias de oração pelos cristãos presos 

DIA 23: SUDÃO 

Desde 2020, já não há mais pena de morte para quem decide deixar o 

islamismo no Sudão. Mas aqueles que seguem a Jesus podem ser atacados, 

condenados ao isolamento ou discriminados de outra forma se a fé for 

descoberta. 

O governo do Sudão assinou um acordo prometendo liberdade 

religiosa e separação entre religião e Estado, isso indica que nenhuma crença 

será imposta a ninguém e o Estado não adotará nenhuma religião oficial. 

Apesar das mudanças significativas em 2020, que podem ser 

interpretadas como maior liberdade religiosa no país, os cristãos locais ainda 

enfrentam perseguição, já que a lei penal permanece baseada na sharia, 

conjunto de leis islâmicas. 
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As atitudes da sociedade não foram alteradas da noite para o dia, 

principalmente no interior do país. É necessário que a Constituição seja 

respeitada na prática pelos governos locais e cidadãos. 

ORE 

Para que os cristãos presos por causa de Jesus no Sudão sejam 

libertados e tenham coragem de compartilhar a fé com todos ao redor sem 

medo de retaliação. 


