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INTEGRIDADE 
Provérbios 2. 20-22 

 
1. Leitura: Salmos 117:1-2 

2. Cântico: Quebrantado 

IBSPLAY: https://youtu.be/OE3fYrynTzY 

3. Confissão/Gratidão: Ore engrandecendo ao Senhor, exaltando os atributos de 

Deus. Em seguida, peça perdão por seus pecados. Interceda pelos missionários e 

seus mantenedores. Ore ainda, pela liderança de sua igreja local, por todos os 

enfermos e seus familiares.  

4. Leia Provérbios 2. 20-22: A passagem bíblica revela as práticas que o homem de 

bem deve adotar para se manter no caminho de vida, a saber, a vereda dos justos. 

Aborda de forma clara como andar em integridade e quais as condutas que devem 

permear a vida desse homem. 

Provérbios 2:20 

Nos versos 16 a 19 desse capítulo percebemos o destino da mulher lisonjeira, 

adúltera, que seduz com suas palavras ofertando adultério para o homem, o caminho 

dela a dirige para a morte, que é a sua casa. Consequentemente, o homem que ceder 

à ela acarretará para si semelhante destino. Esse verso tem como pressuposto que o 

homem de bem já ande no caminho de vida - a vereda dos justos - e que a sabedoria 

traz consigo o benefício de manter o homem de bem nesse caminho, ou seja, a 

sabedoria é o meio pelo qual o homem de bem será mantido no caminho de vida, logo, 

longe do caminho de morte. Mas quem é esse homem de bem? Todo aquele que 

genuinamente persevera em santidade, que se fasta e não cede às investidas da 

mulher que tenta seduzir com palavras, seja, adulto, jovem, casado, solteiro. Quanto 

a integridade, ampliando o sentido, deve ser replicada para todas as áreas da vida: 

trabalho, escola, igreja, família. 

Provérbios 2:21 

Não ceder às investidas da mulher imoral implica como consequência ao homem de 

bem o cumprimento da promessa de habitar a terra. Os íntegros são aqueles que com 

https://www.bibliaon.com/versiculo/salmos_117_1-2/
https://youtu.be/OE3fYrynTzY
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sabedoria se mantém na vereda dos justos. Eles habitarão e permanecerão na terra, 

ao passo que os que cedem não coabitarão com os justos, mas morrerão. Não ceder, 

mas se manter firme não é uma faculdade do homem de bem, é uma condição 

necessária para que ele habite e permaneça na terra e não morra. O homem de bem 

deve ser reconhecido pela integridade constante em sua conduta. 

Provérbios 2:22 

Revela-se aqui, portanto, o desfecho trágico e eterno dos ímpios - aqueles que não 

se acham andando pela vereda dos justos - são aqueles infiéis que se permitem 

seduzir pelas palavras da mulher. Eles serão eliminados da terra junto com ela. O 

destino do adúltero é a morte. 

5. Aplicação 

1 - A integridade deve se fazer presente em todas as áreas da vida: trabalho secular, 

na igreja, na família, como testemunho vivo de mudança e crescimento espiritual. 

2 - Buscar sabedoria na revelação é estar ouvindo a voz de Deus transliterada, agrada 

o coração de Deus e te faz ser achado mais completo a cada dia. 

3 - Um homem íntegro é aquele que usa de sabedoria para se manter no caminho dos 

justos, aquele que persevera em santidade. 

4 - Sabedoria não está intimamente ligada a idade cronológica, mas a vivência de uma 

vida fidedignamente cristã. 

6. Cântico: Exultação 015 Cc 

IBSPLAY: https://youtu.be/RrA_A_eMQCM 

7. Intercessão: Deus, rogamos pela sua misericórdia sobre o mundo e em nosso país, 

pedimos com singeleza de coração que este momento seja abreviado e tão cedo 

possamos nos reunir com os irmãos para celebramos juntos, cantarmos e aprender 

da sua palavra. Amém! 

 

 

https://youtu.be/RrA_A_eMQCM


I G R E J A  B A T I S T A  S H E K I N A H 
Roteiro para o culto doméstico 

Endereço: Avenida Gabriel Correa Pedrosa n° 30 – Parque Dez - CEP: 69055-011 – Manaus – AM – 

Brasil – CNPJ: 63.694.988/0001-56 

3 

ORE POR MISSÕES 

Com 63 pontos, a Etiópia ficou em 39º lugar na Lista 

Mundial da Perseguição (LMP) 2020. Em 2019, obteve 

65 pontos e ficou na 28º posição. Os dois pontos de 

diferença se devem sobretudo a uma redução na 

pontuação de violência, que foi de 13,5 para 11,9. 

Também houve uma pequena queda na pressão, o que 

tem a ver com uma variedade de fatores, inclusive o fato 

de que o governo não é mais tão restritivo quanto antes e a situação na sociedade tenda 

a ser baseada na etnia e não na fé, mesmo que às vezes eles se sobreponham. 

   ETIÓPIA 

 

 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tipo de 

Perseguição: Opressão 

islâmica, protecionismo 

denominacional, antagonismo 

étnico e paranoia ditatorial 

Capital: Adis Abeba 

Região: Sul e Leste da África 

Líder: Sahle-Work Zewde 

Governo: República 

parlamentarista 

Religião: Cristianismo e 

islamismo 

Idioma: Amárico, oromo, 

tigrínia, somali 

Pontuação: 63 

População:110,1 MILHÕES 

População Cristã: 

65,8 MILHÕES 

 

PEDIDOS DE ORAÇÃO DE ETIÓPIA 

• Agradeça a Deus pelas reformas implementadas 

pelo novo primeiro-ministro Abiy Ahmed e peça 

que o Senhor lhe dê sabedoria e discernimento 

para tomar decisões que beneficiem os cidadãos 

como um todo e traga igualdade e liberdade 

religiosa para os cristãos. 

 

• Clame para que os cristãos nominais tenham um 

verdadeiro encontro com Cristo e assim sejam 

testemunhas de seu poder. 

 

• Interceda pelos cristãos ex-muçulmanos, para que 

sejam guardados e fortalecidos pelo Senhor. Peça 

que sejam engajados em programas de 

discipulado e cresçam na fé. 

 

Saiba mais: https://www.portasabertas.org.br/lista-mundial-da-perseguicao/etiopia 

 

 

 

https://www.portasabertas.org.br/lista-mundial-da-perseguicao/etiopia

