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AMONTOE BRASAS VIVAS 

Provérbios 25.21-22 

 

1. Leitura inicial: Salmo 111.1 

2. Cântico: Nosso Deus  

IBSPLAY: https://youtu.be/Newz1WBov9g 

3. Confissão/Gratidão – Pai santo, Senhor de misericórdia sem fim, a ti 

confessamos os nossos pecados de idolatria. Reconhecemos que, em muitos 

aspectos de nossa vida familiar, temos buscado servir a nós mesmos. Ajude-nos 

a restaurar o verdadeiro culto e adoração em nosso lar. Que nossa família exista 

para o teu serviço e para o louvor e a glória de teu senhorio, amém. 

4. Leia Provérbios 25.21-22 – Esse provérbio nos ensina que até mesmo a 

existência de inimigos deve ser encarada pelos cristãos como uma porta 

aberta para o Evangelho. Nos leva a enxergar que a ética divina é distinta da 

ética mundana. O provérbio orienta o servo de Deus a tomar sobre si o custo 

de ajudar o inimigo dando-lhe o que lhe falta. 

A verdade de Deus é atemporal. Isso é, Deus permanece verdade de 

eternidade a eternidade, pois esse é um atributo constituinte do seu ser. 

Mesmo no Antigo Testamento, onde a cultura da vigança era valorizada, temos 

o Santo e sábio conselho de Deus indo na contramão da constituição legal do 

homem. O Antigo Testamento subverte a cultura popular desencorajando a 

vingança, assim como é feito desde a lei mosaica para espanto de muitos (Lv 

19.18). Assim, Salomão nos diz neste conhecido provérbio: “se o seu inimigo 

tiver fome, dê-lhe de comer; se tiver sede, dê-lhe de beber”. Estas palavras, 

mais a frente, foram destacadas pelo próprio autor da Palavra, Jesus (cf. Mt 

5.43-44). 

O provérbio ainda destaca que aqueles que pagam o mal com o bem 

acabam por “amontoar brasas vivas na cabeça do inimigo”. O sentido natural 

da expressão, “brasas vivas”, nesse contexto se refere ao remorso sentido pelo 

inimigo que recebe o bem como pagamento pelo mal que causou ao outro. Por 
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fim, segundo ensina Salomão, agindo assim, “o Senhor recompensará você”. 

Isso significa que Deus tem o desejo de ver seus filhos sendo bons em 

obediência à sua Palavra e buscando a glória do seu santo nome.  Lembre-se: 

a vingança pertence ao Senhor.  

 

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

a) Abençoe os que lhe amaldiçoaram, estenda a mão a quem lhe negou ajuda, 

dê suporte a quem lhe quer mal, pois assim cumprirá a lei de Deus, amontoará 

brasas vivas na cabeça do perseguidor e ganhará o favor de Deus em tempo 

oportuno. 

b) Não pague o mal com o mal. O fruto do nosso coração deve condizer com a 

nossa nova natureza. Sem esforço algum somos capazes de nutrir sentimentos 

pecaminosos para com o nosso próximo, mas com a ajuda do Espírito Santo 

podemos produzir frutos de justiça e trazer glórias a Deus ao amarmos quem 

nos persegue.  

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

 

CONTINUE ORANDO PELO IRAQUE 

DIA 5 

Louve a Deus pelo treinamento sobre cuidados pós-trauma nas igrejas do 

Iraque. Jovens líderes estão aprendendo a pastorear e aconselhar os 

necessitados. O curso aborda temas como psicopatologia, cura de traumas, 

relacionamentos, aconselhamento familiar, entre outros.  

Peça a Deus que muitas pessoas encontrem paz e liberdade por meio 

desse ministério. 

 

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