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MANTENHA A PAZ 

Provérbios 25.24 

 

1. Leitura inicial: Salmo 113.1-2 

2. Cântico: Teu reino 

IBSPLAY: https://youtu.be/AazdJXd-iho 

3. Confissão/Gratidão – Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro 

de mim um espírito estável. Não me expulses da Tua presença, nem tires de 

mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me 

com um espírito pronto a obedecer. (Sl 51.10-12) 

4. Leia Provérbios 25.24 – É interessante como o autor dirige o aprendizado 

deste provérbio para as mulheres. Qual o motivo de falar especificamente das 

mulheres briguentas? Será que não há homens que brigam? Claro que sim. Mas 

devemos lembrar que no livro de Provérbios o autor, diante das Escrituras, 

medita e tira conclusões a partir das observações de como os seres humanos 

interagem com a criação, entre si e com o criador. Daí, inspirado pelo Espírito 

Santo, apresenta conclusões sábias e ensinamentos preciosos para a vida dos 

filhos de Deus. Neste caso, provavelmente o autor percebeu que a atitude 

briguenta é mais recorrente entre as mulheres. Isto fica evidente pelo número de 

vezes que o livro repete essa verdade (Provérbios 19.13; 21.9; 21.19 e 27.15-

16). Como é triste que haja tantas mulheres que tornam seus lares um ambiente 

desagradável, com brigas e discussões inúteis. 

O autor está dizendo para as mulheres que é melhor abrir mão de 

falatórios e brigas, visando promover a paz no seu lar. Talvez algumas pensem 

ser mais importante falar repetidas vezes, de maneira contínua, como um gotejar 

(Pv 19.13), até que seja atendida, mesmo que isso custe a paz e alegria em seu 

lar. Não percebem que boa parte das vezes sua reclamação apenas gera 

incômodo, insatisfação e irritação. Tal é o incômodo que o versículo afirma que 

é melhor morar num canto desconfortável de um terraço (ou telhado) do que 

viver numa casa com uma mulher assim.  

https://youtu.be/AazdJXd-iho
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Muitos maridos preferem passar o dia fora de casa, por não desejarem a 

perturbação da mulher. Muitos filhos procuram atividades durante o dia para 

adiar o retorno para casa, ou se trancam no quarto para não ouvirem brigas 

repetidas. 

Mulher, o que você deseja para sua família? Prefere ter razão em tudo, 

brigar continuamente, causar confusão quando suas vontades não são 

cumpridas ou prefere um lugar de paz em que todos da família desejam estar? 

Não seja briguenta e rixosa, antes seja acolhedora e promotora da paz em seu 

lar, fazendo dele um lugar agradável de se estar. 

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

1. Você, mulher, tem tido atitudes que podem ser comparadas ao que este 

versículo está dizendo? Você tem sido briguenta? As pessoas da sua 

família têm prazer de estarem em casa? 

2. Seja uma pacificadora (Mateus 5.9), promova a paz em seu lar (Romanos 

12.18). 

3. Se você convive com uma pessoa briguenta que tem tirado a sua paz, ore 

por ela, para que Deus a transforme para o bem da família. 

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

 

CONTINUE ORANDO PELO IRAQUE 

DIA 7 

Nossos parceiros locais estão ajudando cristãos a restaurarem a vida na 

Planície de Nínive. Após retornar à região, Khalis* abriu uma fábrica de alumínio 

em Bartella com o apoio de uma igreja local parceira da Portas Abertas.  

Ore por Khalis e família. Peça que Deus abençoe o trabalho dele e faça a 

família prosperar no restabelecimento da vida na cidade. 

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

 

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

