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SEJA MODERADO 

Provérbios 25.16-17 

 

1. Leitura inicial: Salmo 106.48 

2. Cântico: Mais perto quero estar 

IBSPLAY: https://youtu.be/0IL_d54YruI 

3. Oração pelo Amazonas – Hoje, 5 de setembro, feriado estadual, é celebrada 

a elevação do estado à categoria de província. Te louvamos pelas obras 

admiráveis que o Senhor projetou para essa região. Somos cercados de tantas 

cores, texturas e sabores que nem mesmo conseguimos conhecer ou 

experimentar tudo ao longo da vida. Te agradecemos pela tua bondade conosco 

e te pedir perdão pela nossa ingratidão perante a tua misericórdia. Senhor, 

perdoe-nos por criticar as autoridades políticas e dedicar-nos tão pouco à oração 

por suas vidas. Perdoe-nos por votar a cada dois anos em prefeitos, vereadores, 

deputados e governadores cujos mandatos não acompanhamos nem 

fiscalizamos como deveria. Reconhecemos a nossa negligência e pedimos que 

o Senhor nos ajude a cumprir nossa responsabilidade enquanto cidadãos, 

porque isto também te glorifica.  Oramos pra que Tu continues invadindo nossos 

pensamentos com os Teus e, assim, remamos conforme a missão que 

designaste a nós.  

4. Leia Provérbios 25.16-17 – Este provérbio aponta para a necessidade de 

se exercer sabedoria através da moderação 

O autor bíblico, quando se trata de comer, nos diz: “Se você encontrar 

mel, coma apenas o suficiente”. Infelizmente, em razão do nosso pecado não 

exercemos controle sobre o nosso corpo.  O pecado no homem faz com que 

ele queira viver intensamente tudo que faz. É como se sua alegria estivesse 

sempre um passo além. Ele nunca se encontra satisfeito. 

O conselho do sábio visa nos livrar do desconforto do excesso: “para 

que não fique enjoado e vomite”, mostrando que é exatamente o que ocorrerá 

logo após o exagero. 

https://youtu.be/0IL_d54YruI
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Do mesmo modo a moderação é requerida no relacionamento com os 

nossos irmãos. É indispensável termos amigos, mas o rei sábio diz que até na 

amizade precisamos ter prudência e não agir com excessos. O autor bíblico 

nos diz: “Não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho”. E a razão disso é 

para que: “não se canse de você e passe a odiá-lo”. 

Assim como a comida em excesso causa náuseas, a companhia em 

excesso quebra a unidade e chega a plantar sementes de “ódio”. É aquela 

história: "Todo excesso enjoa e adoece". 

 

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

1) O exagero sempre significa falta de domínio próprio. 

2) Tudo o que você for fazer, faça com moderação. 

3) Cultive amizades fiéis sem tornar-se um fardo ou peso em suas amizades. 

4) Mantenha a prudência em tudo o que fizer. 

 
6. 60 dias orando em prol da Igreja Perseguida no Oriente Médio 

 

CONTINUE ORANDO PELO IRAQUE 

DIA 2  

Neda e as duas filhas foram desalojadas de Mossul em 2014 devido à 

invasão do Estado Islâmico. Milhares de cristãos foram expulsos de casa por 

causa da fé. Mesmo agora, ela e centenas de outros cristãos não podem voltar 

para casa por causa do estado de desolação das cidades e da falta de 

segurança. Neda começou a trabalhar em Erbil, onde tem se empenhado para 

formar uma comunidade sólida de mulheres na igreja.  

Peça ao Senhor que dê a Neda sabedoria e força para liderar as mulheres 

em um relacionamento profundo com Jesus. 

  

Acompanhe: https://missao.portasabertas.org.br/esperanca 

 

https://missao.portasabertas.org.br/esperanca

