
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 

1 

NÃO DEIXE DE FAZER O BEM 

Provérbios 3. 27-28 
 

1. Leitura: Salmo 89.1 

2. Cântico: Rei das nações 

IBSPLAY: https://youtu.be/S1xihinmikM 

3. Confissão/Gratidão: Pai querido perdoa pelas vezes que deixei de ajudar 

meu próximo mesmo tendo condições de ajudá-lo. Não permita que eu venha 

omitir ajuda a ninguém. Eu creio que o Senhor é a fonte, e eu sou apenas um 

canal para fazer com que as Suas bênçãos cheguem àqueles que necessitam. 

Eu oro em nome de Jesus, amém. 

4. Leia Provérbios 3. 27-28 – Não deixe de fazer o bem 

O que a fé tem a ver com o nosso comportamento social? Nesta porção de 

provérbios, temos um desafiante conselho de sabedoria: fazer o bem ao nosso 

próximo. 

Devemos fazer o uso do bem não somente em benefício próprio ou de nossos 

familiares, mas devemos empenhar o bem também sobre todos aqueles que 

estão ao nosso redor. Não reter o bem significa uma atitude ativa de praticar o 

bem. (Isto nos lembra um texto de Tiago 4.17 - confira). 

A retenção de ajuda, segunda lemos, promove injustiça e, a injustiça, torna-se 

palco para se maquinar o mal e, por fim, para a manifestação da violência. 

A ideia de vizinho, presente no texto, pode ser facilmente compreendida como 

qualquer pessoa necessitada. A denúncia presente é a de que a injustiça do 

crente pode se manifestar quando ele deixa de ajudar seu próximo que é imagem 

e semelhança de Deus (Jesus nos ensinou a respeito desta mesma verdade, 

confira Lucas 10. 25-37). Ainda, 'não reter' aponta para a ideia de que o próximo 

está sedento e necessitado de verdade confiável. Necessidades como dinheiro, 

justiça, medicação são exemplos da aplicação do bem! 

https://youtu.be/S1xihinmikM
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Não devemos ajudar aqueles que permanecem pedintes e que nunca buscam 

ajustar suas condições, mas devemos ajudar a todos que se encontram em 

necessidade real e ajudá-los de forma ágil, não deixando para depois. Se 

podemos ajudar, devemos ajudar! 

Às vezes ignoramos as necessidades das pessoas porque não nos colocamos 

no lugar delas. Muitas vezes as pessoas dizem "volte amanhã" porque não 

querem ajudar. Para muitos essa é uma forma sutil de dizer "não", mas para 

Deus isso é falta de sabedoria. Se Deus lhe abençoou e deu condições a você 

para ajudar o seu próximo, então ajude sempre que você puder, pois é desta 

maneira que também testemunhamos. 

5. Aplicação para devoção pessoal/ familiar 

a) Uma demora pode tornar a caridade em crueldade e a dívida em roubo! Se 

você pode ajudar alguém hoje, não espere nem um dia! Ajude-o, hoje! Não 

prometa ajudar ou pagar no futuro. Que assim seja no seu exército pessoal e 

familiar! Prontos para ajudar! 

b) É claro que as necessidades ao nosso redor são tantas que não é possível 

sanar todas. Mas o escritor não está dizendo que o servo de Deus deve resolver 

os problemas do mundo, mas aqueles que estão ao seu alcance e que se 

enquadram na condição “quanto lhe for possível”. Entretanto, Salomão se 

preocupa não apenas com a necessidade, mas também com o tempo, pelo que 

diz: “Não diga ao seu próximo: ‘Volte amanhã, e eu lhe darei algo’, se pode ajudá-

lo hoje”. Quem precisa, precisa logo e o escritor chama a atenção para isso. 

8. ORE MISSÃO - MIANMAR  

Neste Dia da Independência de Mianmar, ore pelos cristãos que enfrentam a 

perseguição da família e das comunidades tribais, muçulmanas e budistas. Peça 

a Deus que os supra em todos os aspectos. 


