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CONFIE NA PALAVRA DE DEUS 

Provérbios 26.2 

 

1. Leitura inicial: Salmo 118.28-29 

2. Cântico: Grande é o Senhor 

IBSPLAY: https://youtu.be/oiibssAdirY 

3. Confissão/Gratidão – Ordene neste dia todas as minhas comunicações de 

acordo com a Tua sabedoria, e ao ganho do bem comum. Não permita que eu 

não seja beneficiado ou feito útil. Que eu possa falar cada palavra como se fosse 

a minha última palavra, e andar cada passo como o meu último. Se a minha vida 

findar hoje, que este seja o meu melhor dia. 

4. Leia Provérbios 26.2 - O proverbio de hoje nos ensina sobre confiança. 

Novamente vemos o autor utilizando duas ilustrações para trazer mais 

clareza ao seu ensino. Dessa vez ele utiliza o pássaro e a andorinha. Quando 

um pássaro foge da gaiola, ele se torna livre. Uma andorinha, ao voar, não tem 

nada o prendendo. Ambos são livres, ambos contemplam a criação. Assim como 

elas estão livres, os que vivem piedosamente também estão livres de maldição. 

Mas quem são os piedosos? São aqueles que temem a Deus e prática 

sua vontade (Jo 9.31). Isso quer dizer que alguém piedoso entende que a Deus 

pertence a última Palavra (Pv 16.1), mesmo que alguém lhe lance qualquer 

maldição, se isso não vem do Senhor, não irá se cumprir. 

Deus e sua palavra jamais passará (Mt.35), isso quer dizer que tudo 

aquilo que provém do homem possuí algum prazo de validade, tudo o que ele 

disser, se não for embasado nas Escrituras, não tem valor algum. Pois o coração 

do homem é mal, devido ao pecado. Mas Deus é Santo (Sl 99.9), por ser santo, 

Ele não pode negar a si mesmo, logo Sua palavra se cumpre. 

Por isso, não precisamos crer em maldições lançadas por homens e sem 

motivo, elas não se cumprem. Somente as que são dadas por Deus, por isso sua 

palavra permanece para sempre. 

https://youtu.be/oiibssAdirY
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5. Aplicação - Pensamentos para a devoção pessoal/familiar: 

a) Confie na palavra do Senhor. Ela que lhe traz a verdade que 

precisamos crer e viver. 

b) Não professe maldições sem motivo. As maldições que recebemos e 

se cumprem vem do Senhor, como a maldição do homem e da mulher na 

queda. Somente Deus cumprirá sua palavra. 

 

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

CONTINUE ORANDO PELO IRAQUE 

DIA 13  

O Irã lançou uma dúzia de mísseis em um ataque sem precedentes à ca-

pital da região autônoma do Curdistão iraquiano, que parecia ter como alvo os 

Estados Unidos e seus aliados. De acordo com o site da Guarda Revolucionária 

Iraniana, o exército abriu fogo contra um “centro estratégico de conspiração” 

israelense em Erbil. Os repetidos ataques espalharam pânico e fragilizaram a 

segurança da região.  

Ore por paz e estabilidade na área. 

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