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AQUELE QUE CONHECE 

Provérbios 24. 10-12 

 

1. Leitura inicial: Salmo 83. 18 

2. Cântico: Salmo 19 

IBSPLAY: https://youtu.be/P5gbLEO1OmU 

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 24. 10-12 – Esta porção bíblica nos fornece pelo menos 

dois ensinamentos: (1) a fonte da nossa força virá à tona nas dificuldades; e (2) 

não há desculpas para deixar de fazer o bem. 

A fonte da nossa força virá à tona nas dificuldades  

  O versículo 10 diz: “Se você se mostra fraco no dia da angústia, é 

porque a sua força é pequena” (NAA). Isso significa que os dias de angústia e 

os momentos de tribulação vão revelar a fé da pessoa, vão trazer à tona em 

que está depositada sua confiança e o que é a fonte da sua força. A depender 

disso, a força será poderosa ou fraca, será permanente ou temporária, dará 

condições de ir até o fim da prova ou fará com que fracasse nas lutas. 

 Não é que as angústias enfraquecem, mas evidenciam a qualidade do 

poder que sustenta a pessoa. Se a nossa força for o Senhor, Todo-poderoso, 

criador e sustentador de tudo, seremos fortes e, mesmo fracos em nós 

mesmos, seremos fortalecidos no Senhor: “Irei na força do Senhor Deus” 

Salmos 71:16a; “O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa o seu povo 

com paz.” Salmos 29:11; “Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na 

força do seu poder.” Efésios 6:10). 

Pense e responda: onde está a tua força, em você mesmo, em bens riquezas e 

ídolos, ou em Deus? 

https://youtu.be/P5gbLEO1OmU
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Não há desculpas para deixar de fazer o bem 

 Nos versículos 11 e 12, a ênfase está em que devemos fazer o bem a 

quem estiver necessitando. O provérbio nos estimula a agir em favor dos 

outros por meio de dois verbos: libertar (ou livrar) e salvar (ou socorrer). A 

imagem passada é de pessoas que estão em situações muito graves, a ponto 

de serem estarem à beira da morte.  

Deus constantemente nos dá a oportunidade de ajudar a outras 

pessoas, mas muitas vezes estamos indiferentes às necessidades físicas e 

espirituais dos outros. Por isso, o provérbio já adverte que não há espaço para 

desculpas esfarrapadas, pois Deus é aquele que conhece tudo e sabe que a 

desculpa apresentada é mentirosa, porque o problema está no coração. Como 

o mestre da Lei na passagem de Lucas 10, gostamos de nos justificar 

apresentando subterfúgios vazios (“Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a 

Jesus: — Quem é o meu próximo?” Lucas 10:29). 

 Parece que esquecemos que Deus sonda os corações e conhece 

exatamente o que pensamos e desejamos. Ele sabe de nosso egoísmo e da 

nossa falta de amor. Por isso, ao invés de darmos desculpas para deixar de 

ajudar ao próximo, devemos buscar no Senhor força e amor para cumprir o seu 

mandamento de amar ao próximo. 

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

1. Qual sua fonte de força para os momentos de angústia? Sua confiança 

está no Senhor?  

2. Se você está fraco e desanimado em meio às graves dificuldades, 

precisa redirecionar seu coração para confiar somente em Deus. Reflita: 

alguma vez Deus já falhou? Ele deixou de ser bom em algum momento? 

3. Lembre-se que as provações apenas revelam onde está a nossa 

confiança. Entregue seus caminhos ao Senhor e confie Nele (Salmo 

37.5). 

4. Não deixe de fazer o bem. Observe pessoas que Deus tem colocado ao 

seu redor para ajudar e aja em amor, para a glória de Deus. 
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5. Deus conhece o nosso coração, por isso não adianta tentar maquiar o 

egoísmo e a hipocrisia. Peça que o Espírito encha seu coração de amor 

ao próximo. 

 

6. Pedidos de oração – Territórios Palestinos 

ORE  

No Dia Internacional da Juventude, interceda pelos jovens que perderam a fé 

em meio à guerra religiosa. Peça que Jesus se revele a eles e que eles 

descubram a beleza de serem amigos de Deus. 

 


