
Monergismo.com – “Ao Senhor pertence a salvação” (Jonas 2:9) 
www.monergismo.com 

Provérbios 25:5 
 

Jonathan Crosby 
 

 
Tradução: Peter Daniel Rees 

 

Tira o ímpio da presença do rei, e o seu trono se firmará na 
justiça.  

 

Governadores sábios têm conselheiros para assisti-los em suas decisões. Eles não têm 
como conhecer todos os detalhes de cada parte do reino ou nação, desta forma dependem 
de conselheiros para ajudá-los. Mas se esses conselheiros forem maus, um bom governante 
será corrompido pela má influência e engano. Esses homens maus devem ser removidos, 
para que o reino ou a nação possa prosperar em justiça. 

O contexto acrescenta mais peso ao nosso provérbio.  

Provérbios 25:4:- “Tira da prata as escórias, e sairá vaso para o fundidor.” 

Um bom governante é prata, e conselheiros maus são a borra. Se a borra é extraída, o 
governante purificado terá condições de conduzir o seu reino a uma maravilhosa 
prosperidade. A justiça exalta a nação, e por este motivo a maldade deve ser publicamente 
esmagada para obter a benção de Deus. 

Provérbios 14:34:- “A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos 
povos.” 

Provérbios 20:26:- “O rei sábio dissipa os ímpios e faz girar sobre eles a roda.” 

Borra é um ótimo termo para a escória que se ajunta em altos lugares para drenar um meio 
de vida de seus legítimos governantes. Mas um grande líder os afastará com o fogo do 
refinador. 

Provérbios 20:8:- “Assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa 
todo mal.”  

Conselheiros sábios e fiéis são cruciais para o sucesso do governo. A longevidade de um 
governante dependente da justiça. 

Provérbios 16:12:- “Abominação é para os reis o praticarem a impiedade, porque 
com justiça se estabelece o trono.” 

Provérbios 29:14:- “A casa e a fazenda são a herança dos pais; mas do Senhor vem 
a mulher prudente.” 

A grande preocupação de todo líder é o de encontrar conselheiros sábios e fiéis. O rei Davi 
rejeitou homens maus em seu serviço e companhia. 

Salmos 101:3-8:- “Não porei coisa má diante dos meus olhos; aborreço as ações 
daqueles que se desviam; nada se me pegará. Um coração perverso se apartará de 
mim; não conhecerei o homem mau. Aquele que difama o seu próximo às 
escondidas, eu o destruirei; aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o 
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suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo; o 
que anda num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará 
dentro da minha casa; o que profere mentiras não estará firme perante os meus 
olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do 
Senhor todos os que praticam a iniqüidade.” 

Salmos 119:63:- “Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam 
os teus preceitos.” 

E ele deu instruções em seu leito de morte para que Salomão matasse dois deles, apesar do 
fato de que um deles era seu sobrinho e tinha prestado serviços como general do exército 
durante todo o seu reinado. 

I Reis 2:5-10:- “E também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez 
aos dois chefes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de 
Jéter, os quais matou, e em paz derramou o sangue de guerra, e pôs o sangue de 
guerra no seu cinto que tinha nos lombos e nos seus sapatos que trazia nos pés. 
Faze, pois, segundo a tua sabedoria e não permitas que suas cãs desçam à sepultura 
em paz. Porém com os filhos de Barzilai, o gileadita, usarás de beneficência, e 
estarão entre os que comem à tua mesa, porque assim se chegaram eles a mim, 
quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. E eis que também contigo está 
Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com maldição 
atroz, no dia em que ia a Maanaim; porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao 
Jordão, e eu, pelo Senhor, lhe jurei, dizendo que o não mataria à espada. Mas, agora, 
o não tenhas por inculpável, pois és homem sábio e bem saberás o que lhe hás de 
fazer para que faças com que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. 
E Davi dormiu com seus pais e foi sepultado na Cidade de Davi.” 

Asa removeu a sua mãe para que não fosse rainha, quando de um reavivamento de justiça 
nacional. 

I Reis 15:13:- “E até a Maaca, sua mãe, removeu para que não fosse rainha, 
porquanto tinha feito um horrível ídolo a Aserá; também Asa desfez o seu ídolo 
horrível e o queimou junto ao ribeiro de Cedrom.”  

Jetro disse a Moisés, “E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, 
homens de verdade, que aborreçam a avareza. (Êxodo 18:21). E o rei Josafá recomendou 
os juízes dos seus dias, “Vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, senão 
da parte do Senhor, e ele está convosco no negócio do juízo. Agora, pois, seja o temor do 
Senhor convosco; guardai-o e fazei-o, porque não há no Senhor, nosso Deus, iniqüidade, 
nem acepção de pessoas, nem aceitação de presentes.” (2Cr. 19:6-7).  

Que gloriosa sabedoria! Caro Leitor, dê a glória a Deus! Além de nos ter feitos sábios para 
a salvação, a Bíblia é também um manual político de respeitadas proporções. Leia os 
seguintes exemplos de maus e bons conselheiros e, em seguida, considere o quanto a nação 
americana está comprometida. 

Roboão poderia ter sido herdeiro de seu pai, Salomão, como rei de Israel. Em razão de 
Salomão ter imposto uma carga pesada de impostos sobre a nação, o povo ofereceu servir a 
Roboão para sempre, se ele aliviasse um pouco a carga tributária. Ao invés de dar ouvidos a 
um conselho sábio daqueles que tinham sido conselheiros do seu pai no sentido de reduzir 
os impostos, ele seguiu o conselho dos seus jovens amigos e duramente ameaçou a nação 
com impostos mais elevados. Dez tribos se revoltaram e deixaram Roboão somente com as 
tribos de Judá e de Benjamim. 
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I Reis 12:1-19:- “E foi Roboão para Siquém, porque todo o Israel veio a Siquém, 
para o fazerem rei. E sucedeu, pois, que, ouvindo-o Jeroboão, filho de Nebate, 
estando ainda no Egito (porque fugira de diante do rei Salomão e habitava Jeroboão 
no Egito), enviaram e o mandaram chamar; e Jeroboão e toda a congregação de 
Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo; agora, 
pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te 
serviremos. E ele lhes disse: Ide-vos até ao terceiro dia e voltai a mim. E o povo se 
foi. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estavam na presença de 
Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais vós que se 
responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: Se hoje fores servo deste povo, e 
o servires, e, respondendo-lhe, lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus 
servos. Porém ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado e teve 
conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. E 
disse-lhes: Que aconselhais vós que respondamos a este povo, que me falou, 
dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com 
ele lhe falaram, dizendo: Assim falarás a este povo que te falou, dizendo: Teu pai 
fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós; assim lhe falarás: Meu 
dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai 
vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo; meu pai vos 
castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão 
e todo o povo, ao terceiro dia, a Roboão, como o rei havia falado, dizendo: Voltai a 
mim ao terceiro dia. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixara o 
conselho que os anciãos lhe haviam aconselhado. E lhe falou conforme o conselho 
dos jovens, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o 
vosso jugo; meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com 
escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque esta revolta vinha do 
Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito pelo ministério de Aías, o 
silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Vendo, pois, todo o Israel que o rei não lhe 
dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: Que parte temos nós com 
Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. Às tuas tendas, ó Israel! Provê, 
agora, à tua casa, ó Davi. Então, Israel se foi às suas tendas. No tocante, porém, aos 
filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. 
Então, o rei Roboão enviou a Adorão, que estava sobre os tributos; e todo o Israel 
o apedrejou com pedras e morreu; mas o rei Roboão se animou a subir ao seu carro 
para fugir para Jerusalém. Assim se desligaram os israelitas da casa de Davi até ao 
dia de hoje.”  

Roboão nunca governou, um único dia, a extensa nação de seu pai, porque maus 
conselheiros lhe custaram a maior parte da nação.  

Hamã foi um mau conselheiro para o Rei Assuero do Império Persa. Odiando os judeus, 
pelo fato de Mordecai, que era judeu, se recusar a adorá-lo publicamente, ele os difamou ao 
rei e o convenceu a autorizar a exterminação dos judeus. Foi somente pela intervenção da 
rainha Ester que ela, Mordecai e o resto to seu povo foram salvos. Hamã foi justamente 
enforcado com os seus filhos a pedido de Ester. Um livro inteiro foi escrito para descrever 
esta terrível intriga e a proteção de Deus sobre o seu povo, apesar do mau conselheiro que 
tinha acesso aos ouvidos do rei. 

Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, foi tetrarca da Galiléia desde o ano 4 AC até 
o ano 39 DC. Ele se casou com Herodias a mulher de seu irmão Felipe, contrariando a lei, 
tendo sido repreendido por João Batista. Herodes temia João Batista, sabia que ele era justo 
e santo e freqüentemente, de boa vontade, lhe ouvia. Mas Herodias usou de um esquema 
sutil para levar Herodes a decapitá-lo, contra a vontade dele, pois ela odiava João Batista 
pela sua crítica ao seu casamento.   
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Marcos 6:17-29:- “Porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-
lo manietado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, 
porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: Não te é lícito possuir a 
mulher de teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia; porque 
Herodes temia a João, sabendo que era varão justo e santo; e guardava-o com 
segurança e fazia muitas coisas, atendendo-o, e de boa vontade o ouvia. E, 
chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia do seu aniversário, dava 
uma ceia aos grandes, e tribunos, e príncipes da Galiléia, entrou a filha da mesma 
Herodias, e dançou, e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse, 
então, o rei à jovem: Pede-me o que quiseres, e eu to darei. E jurou-lhe, dizendo: 
Tudo o que me pedires te darei, até metade do meu reino. E, saindo ela, perguntou 
à sua mãe: Que pedirei? E ela disse: A cabeça de João Batista. E, entrando 
apressadamente, pediu ao rei, dizendo: Quero que, imediatamente, me dês num 
prato a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu-se muito; todavia, por causa do 
juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lha quis negar. E, enviando logo 
o rei o executor, mandou que lhe trouxessem ali a cabeça de João. E ele foi e 
degolou-o na prisão. E trouxe a cabeça num prato e deu-a à jovem, e esta a deu à 
sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isso, foram, tomaram o seu corpo e o 
puseram num sepulcro.” 

Herodias deveria estar preparando o jantar ao invés de planejar um meio de destruir o 
profeta. Depois de apoiar a punição e a crucificação do nosso abençoado Senhor, tanto 
Herodes como Herodias foram exilados para a Espanha pelo imperador Calígula. 

Entretanto, quando o Faraó precisava de um homem para administrar a maior estocagem 
de alimento na história do mundo, onde a apropriação indevida e a fraude podiam correr 
soltas, ele escolheu a José. Falando de José, ele disse aos seus servos, “Acharíamos um 
varão como este, em quem haja o Espírito de Deus?” E ele o colocou como o mais alto 
governante no Egito, porque “ninguém há tão inteligente e sábio como tu.” 

Daniel, um judeu cativo, serviu a Nabucodonosor, Belshazzar, Dario o Medo, Ciro o Persa 
e vários outros reis ao longo de um período de sessenta e cinco anos. 

Como era um costume à época de matar os conselheiros do reino anterior devido à 
preocupação de lealdade quando da mudança de direção, este exercício no cargo é 
fenomenal. Como e porque isto ocorreu? Daniel foi um conselheiro glorioso e justo, por 
sua fidelidade e grandes bênçãos de Deus. 

Daniel 1:19-21:- “E o rei falou com eles; e entre todos eles não foram achados 
outros tais como Daniel, Hananias, Misael e Azarias; por isso, permaneceram diante 
do rei. E em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez 
perguntas, os achou dez vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos 
que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve até ao primeiro ano do rei Ciro.” 

Daniel 2:48-49:- “Então, o rei engrandeceu a Daniel, e lhe deu muitos e grandes 
presentes, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também 
por principal governador de todos os sábios de Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e 
constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia a Sadraque, Mesaque e 
Abede-Nego; mas Daniel estava às portas do rei.” 

Daniel 5:11:- “Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos; e 
nos dias de teu pai se achou nele luz, e inteligência, e sabedoria, como a sabedoria 
dos deuses; e teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe 
dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores.” 
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Daniel 6:25-28:- “Então, o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gente de 
diferentes línguas, que moram em toda a terra: A paz vos seja multiplicada! Da 
minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os 
homens tremam e temam perante o Deus de Daniel; porque ele é o Deus vivo e 
para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir; o seu domínio é até ao 
fim. Ele livra, e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra; ele livrou Daniel 
do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado 
de Ciro, o persa.” 

Quando Daniel foi intensamente vasculhado e investigado por seus pares invejosos, “... não 
podiam achar ocasião ou culpa alguma; porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum 
vício nem culpa.” (Daniel 6:4).  

A lição é simples. Paulo também a ensinou. “Não vos enganeis: as más conversações 
corrompem os bons costumes.” (I Coríntios 15:33). Informações falsas e más influências 
destroem a verdade e a justiça. Homens de mau caráter devem ser evitados ou removidos. 
As conseqüências de se quebrar a regra são maiores para um rei do que para um cidadão 
comum. Uma nação inteira pode sofrer muito se homens maus corrompem um governante 
com maus conselhos e enganos. 

A nossa grande nação americana é amaldiçoada com uma legião de homens e mulheres que 
não servem para sequer ser conselheiro de uma creche, mas mesmo assim as nossas mais 
altas autoridades são freqüentemente sujeitas às suas influências sutis e perigosas. Eles 
incluem os lobistas, novos analistas, especialistas em relações públicas, um redator de 
discursos, um pesquisador, estagiários, grupos de interesses especiais, doadores a partidos, 
adidos e outros sicofantas que se aproveitam do serviço legítimo de homens qualificados. 
Essa burocracia inchada é um juízo nacional decorrente dos nossos pecados.    

Provérbios 28:2:- “Por causa da transgressão da terra, muitos são os seus príncipes, 
mas, por virtude de homens prudentes e sábios, ela continuará.” 

Os santos devem orar para que Deus livre os nossos eleitos e os seus nomeados desse tipo 
de homens. 

I Timóteo 2:1-2:- “Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, 
orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos 
os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em 
toda a piedade e honestidade.”  

Todo homem deve manter sua regra de vida livre da corrupção, como marido, pai, 
empregador ou pastor. O único conselheiro perfeito para os ocupantes desses cargos é 
encontrado na Palavra de Deus, a qual é superior às opiniões de todos os homens e capaz 
de tornar perfeito o homem de Deus. 

Salmos 119:98-100:- “Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que meus 
inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os 
meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os 
velhos, porque guardo os teus preceitos.” 

II Timóteo 3:16-17:- “Toda Escritura divinamente inspirada é proveitosa para 
ensinar, para redargüir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de 
Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra.” 

Que todos os homens estejam em alerta contra os falsos professores que entram em casa e 
levam cativas as mulheres tolas através das rádios familiares e de agendas de seminários. 
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II Timóteo 3:6-7:- “Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e 
levam cativas mulheres néscias carregadas de pecados, levadas de várias 
concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da 
verdade.” 

Você logo poderá ter a sua própria Herodias para controlar! Que cada empregador examine 
o caráter de seus assistentes; e que cada pastor meça cuidadosamente os seus anciãos. 

Existe um Rei com Quem nós não precisaremos nos preocupar. Não existem maus 
conselheiros em sua presença. Os maus não permanecerão na Sua presença – Ele odeia 
todos os praticantes da maldade. 

Salmos 5:5:- “Os loucos não pararão à tua vista; aborreces a todos os que praticam 
a maldade.” 

Nenhuma pessoa sem um perfeito caráter santificado jamais entrará no Seu reino. 

Apocalipse 21:27:- “E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa 
abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro.” 

Não existem anjos, príncipes, sacerdotes, ou pastores para reinarem por Ele, pois Ele reina 
só, sem assistência. 

Isaías 59:16-21:- “E viu que ninguém havia e maravilhou-se de que não houvesse 
um intercessor; pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria 
justiça o susteve; porque se revestiu de justiça, como de uma couraça, e pôs o elmo 
da salvação na sua cabeça, e tomou vestes de vingança por vestidura, e cobriu-se de 
zelo, como de um manto. Conforme forem as obras deles, assim será a sua 
retribuição; furor, aos seus adversários, e recompensa, aos seus inimigos; às ilhas 
dará ele a sua recompensa. Então, temerão o nome do Senhor desde o poente e a 
sua glória, desde o nascente do sol; vindo o inimigo como uma corrente de águas, o 
Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. E virá um Redentor a Sião e 
aos que se desviarem da transgressão em Jacó, diz o Senhor. Quanto a mim, este é 
o meu concerto com eles, diz o Senhor: o meu Espírito, que está sobre ti, e as 
minhas palavras, que pus na tua boca, não se desviarão da tua boca, nem da boca da 
tua posteridade, nem da boca da posteridade da tua posteridade, diz o Senhor, 
desde agora e para todo o sempre.” 

Isaías 63:1-6:- “Quem é este que vem de Edom, de Bozra, com vestes tintas? Este 
que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força? Eu, que falo 
em justiça, poderoso para salvar. Por que está vermelha a tua vestidura? E as tuas 
vestes, como as daquele que pisa uvas no lagar? Eu sozinho pisei no lagar, e dos 
povos ninguém se achava comigo; e os pisei na minha ira e os esmaguei no meu 
furor; e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. 
Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus redimidos é 
chegado. E olhei, e não havia quem me ajudasse; e espantei-me de não haver quem 
me sustivesse; pelo que o meu braço me trouxe a salvação, e o meu furor me 
susteve. E pisei os povos na minha ira e os embriaguei no meu furor, e a sua força 
derribei por terra.” 

I Timóteo 6:15:- “A qual, a seu tempo, mostrará o bem-aventurado e único 
poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores!” 

Apocalipse 12:5-9:- “E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as 
nações com vara de ferro; e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. 
E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que 
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ali fosse alimentada durante mil duzentos e sessenta dias. E houve batalha no céu: 
Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão; e batalhavam o dragão e os seus 
anjos, mas não prevaleceram; nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi 
precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que 
engana todo o mundo; ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados 
com ele.” 

Deus ordenou o Seu trono para sempre, e o crescimento do Seu governo, não terá fim. 

Salmos 45:6:- “O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo; o cetro do teu reino é um 
cetro de eqüidade.” 

Salmos 89:4,29,36:- “A tua descendência estabelecerei para sempre e edificarei o teu 
trono de geração em geração. ... E conservarei para sempre a sua descendência; e, o 
seu trono, como os dias do céu. ... A sua descendência durará para sempre, e o seu 
trono será como o sol perante mim.” 

Isaías 9:7:- “Do incremento deste principado e da paz, não haverá fim, sobre o 
trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, 
desde agora e para sempre; o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto.” 

Hebreus 1:8:- “Mas, do Filho, diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos 
séculos, cetro de eqüidade é o cetro do teu reino.” 

O Seu reino está estabelecido em perfeita justiça. 

Salmos 45:6-7:- “O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo; o cetro do teu reino é 
um cetro de eqüidade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade; por isso, Deus, o 
teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros.” 

Hebreus 1:8-9:- “Porque, repreendendo-os, lhes diz: Eis que virão dias, diz o 
Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo 
concerto, não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei 
pela mão, para os tirar da terra do Egito; como não permaneceram naquele meu 
concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor.” 

Este é o trono e o reino do nosso bendito Senhor Jesus Cristo. Você pode confiar 
totalmente no Seu reino! Confie Nele e sirva-O hoje! 

 

 

Tradução livre em português, cuja divulgação foi autorizada pelos autores da 
versão original em inglês, do site www.LetGodBeTrue.com. Se você deseja receber 
diariamente a versão original do estudo em inglês, é só solicitar no site citado. 

http://www.monergismo.com
http://www.LetGodBeTrue.com

