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IMPLICÂNCIA 

Provérbios 21.9 

1. Leitura: Salmo 90.1 

2. Cântico: Aclame ao Senhor 

IBSPLAY: https://youtu.be/KPfN094Ay4I 

3. Confissão/Gratidão – Somos pecadores, não merecedores de tamanha 

salvação, de tão grande misericórdia. Sabemos que o Senhor é bom, piedoso, 

justo, longânimo, de forma que somos constrangidos com tão profundo e 

perfeito amor. Que o Senhor seja o nosso tudo! Em nome de Jesus, amém. 

4. Leia Provérbios 21.9 – A Bíblia fala sobre um tipo específico de mulher, que 

merece nossa atenção: a mulher rixosa. Como essa não é uma palavra muito 

comum, temos de entender exatamente o que significa. Segundo o dicionário, 

“rixosa” é uma pessoa “que promove contenda”. Ou seja, uma mulher 

briguenta, que causa discórdia ou desavença, que com enorme frequência está 

de mau humor. A mulher rixosa é aquela que fala sem parar e briga por 

qualquer motivo. Trata-se daquela mulher que está de mal com a vida e deixa 

todos irritados à sua volta. 

Uma terra deserta não tem água, é um lugar onde você morre de sede. 

A comida é escassa, restrita a animais rastejantes e peçonhentos. De dia, o 

calor é abrasador, queima a alma, tira o ânimo, mata por desidratação. As 

noites são gélidas e congelam quem anda por ali. Uma terra deserta tem 

tempestades de areia que tornam a vida de quem está na região um inferno, 

pois açoitam sua pele, enchem seus orifícios de sedimentos, impedem a visão, 

tornam a caminhada impossível. O deserto é o último lugar do mundo em que 

você quer morar, porque a qualidade de vida ali é a pior que há. No entanto, a 

Bíblia diz que é melhor morar nesse local insuportável do que com uma mulher 

briguenta e rixosa. 

Essa mulher, em vez de ser uma aliviadora de tensões, é um tormento 

para o marido. Ela faz mal, e não bem, a seu marido todos os dias da sua vida. 

Por ser insensata, destrói sua própria casa, em vez de edificá-la. Longe de ser 

auxiliadora idônea, é uma rival que compete com o marido. Longe de ajudá-lo, 
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revela-se um peso na vida dele. Longe de ser uma confidente confiável, tem a 

língua solta e gosta de espalhar contendas. Longe de ser uma amiga 

compreensiva, é como vinagre na ferida, que gera mais sofrimento do que 

alívio. A solidão é melhor do que a companhia da mulher rixosa. É melhor 

morar no fundo do quintal do que dentro de casa com uma mulher briguenta. É 

melhor viver sozinho num canto ou no sótão da casa do que dormindo na 

mesma cama com uma mulher amarga, cuja língua só prefere palavras de 

animosidade. O casamento, que foi criado por Deus para ser uma fonte de 

prazer, torna-se um tormento. O casamento, que foi planejado para ser um 

jardim engrinaldado de flores, converte-se num deserto árido e inóspito. 

 

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

a) As mulheres, peçam a Deus auxílio para perceber se tem vivido de 

forma insensata e de mal humor constante. Somente Cristo pode tratar 

seu coração. 

b) A igreja, que possam aprender com as atitudes de uma mulher 

briguenta para não imitá-la, reavaliando sempre seu temperamento e 

conduta, buscando servir ao Senhor, viver para Sua glória. 

c) Aproxime-se de Cristo, procure crescer em intimidade com Ele. 

Busque-o na oração e no estudo de sua Palavra. Viva uma vida com 

Deus. Negue-se a si mesmo e siga-o. Aprenda a pedir perdão, isso não 

diminui ninguém – muito pelo contrário. Reconheça seus erros. Fale 

palavras de edificação e afirmação e não de diminuição e destruição. 

Aprenda a dar o braço a torcer. Ceda. Prefira os outros em honra. 

Sorria. Ame. 

 

6. 30 dias de oração pelos cristãos presos 

DIA 24: OSAMA SAEEDMUSA KODI 

 
Oficiais de segurança prenderam e interrogaram o cristão Osama Saeed 

Musa Kodi, em 19 de fevereiro de 2021, sob a acusação de fazer lavagem 

cerebral em cidadãos sudaneses com o apoio de organizações cristãs. Kodi é o 
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presidente de uma organização de juventude cristã na capital do estado de 

Wad Madani e tem apoiado a Igreja Sudanesa de Cristo (SCOC, da sigla em 

inglês) em Tamboul. O templo da igreja foi incendiado durante um ataque em 

janeiro e as autoridades locais muçulmanas retiraram a permissão para 

reconstrução da igreja. Além disso, o líder de jovens foi ameaçado de morte 

caso continuasse evangelizando. 

ORE 

Para que Kodi seja ainda mais encorajado pelo Espírito Santo a 

propagar o evangelho. Que ele seja um representante do Reino de Deus onde 

estiver e seja guardado dos extremistas. 


