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PRESENTES 

Provérbios 21.14 

 

1. Leitura inicial: 1 Crônicas 16.8-9 

2. Cântico: Oferta agradável 

IBSPLAY: https://youtu.be/dvYVDOG1D0Y 

3. Confissão/Gratidão – Estou totalmente envergonhado do que eu sou em 

mim mesmo; eu não tenho nenhum renovo em mim, nem frutos, senão 

espinhos e abrolhos; eu sou uma folha desaparecendo que o vento arrebata; 

eu vivo nu e estéril como uma árvore de inverno, inútil, digno de ser cortado e 

queimado. Senhor, Tu tens compaixão de mim? 

4. Leia Provérbios 21.14 – No texto de hoje o sábio nos ensina sobre 

presentear para aplacar a ira e estreitar os laços. 

O presente é um símbolo de generosidade e cortesia. É um gesto 

simpático que toca e sensibiliza o coração das pessoas. Demonstra afeto e 

pavimenta o caminho da amizade. Mesmo quando o relacionamento fica 

estremecido, o presente abate a ira e aplaca a indignação.  

O presente prepara o ambiente para o abraço da reconciliação e para o 

beijo do perdão. Abraham Lincoln disse que a melhor maneira de vencer um 

inimigo é torná-lo um amigo. O amor é uma força irresistível. O amor quebra as 

maiores barreiras. O amor constrói pontes onde o ódio cavou abismos.  

O presente não é o amor, mas uma demonstração do amor. Muitas 

pessoas veem nesse gesto uma demonstração eloquente de afeto. O sábio 

está nos ensinando que o presente discreto esvazia o balão da ira e que a 

dádiva em sigilo apazigua a maior fúria.  

Dê um presente em segredo a quem estiver zangado com você, e a 

raiva dessa pessoa acabará. Há uma estreita conexão entre o bolso e o 

coração, entre a mão aberta e a alma livre de mágoa. Não se resolvem 

conflitos com mais conflitos. Não se ganha uma briga com mais desaforos. Se 
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quisermos triunfar na batalha, precisaremos entrar nessa peleja com amor no 

coração e presentes nas mãos. 

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

a) Presenteie alguém que está magoado contigo, aproveitem este 

momento para deliberarem perdão e a paz e o amor voltará a reinar.  

b) Já presenteou alguma pessoa este ano? Se não. Faça isso e 

estreitem os laços e regozijem-se com o momento.  

c) Ensine os seus filhos sobre a importância de dar presentes. Ensine-o 

que nem sempre ele será presenteado devendo haver contentamento 

em seu coração.  

 

6. 30 dias de oração pelos cristãos presos 

DIA 29: TAJIQUISTÃO 
 

Todas as atividades religiosas devem ser aprovadas pelo governo no 

Tajiquistão, e é comum que igrejas – particularmente protestantes – sejam 

invadidas pelas autoridades. Além disso, os líderes da igreja e cristãos podem 

ser detidos se forem encontrados com materiais cristãos que não foram 

aprovados pelo governo. Os policiais costumam interromper reuniões e 

interrogar os participantes. As autoridades locais muitas vezes impõem multas 

aos cristãos por causa da fé e por razões legais, como encontros sem 

permissão, posse e impressão de material religioso sem permissão, ou 

proselitismo. De acordo com a Lista Mundial da Perseguição 2021, três cristãos 

foram presos no Tajiquistão por causa da fé em Jesus, entre 1 de outubro de 

2019 e 30 de setembro de 2020. 

ORE 

Pelos cristãos que são presos no Tajiquistão por agirem conforme a 

vontade de Deus. Que eles tenham as necessidades supridas e não deixem de 

ser testemunhas de Cristo nas prisões. 


