
IGREJA BATISTA SHEKINAH 
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 

OS BENEFÍCIOS DA PALAVRA DE DEUS 

Provérbios 4.20-22 
 

1. Leitura: Salmo 150 

2. Cântico: Ele é Exaltado – Eli Soares 

IBSPLAY: https://www.youtube.com/watch?v=5bRc88-w-pc 

3. Confissão/Gratidão: Ore exaltando ao Senhor, exaltando seus atributos. Em 

seguida, peça perdão por seus pecados e agradeça a Deus por sua misericórdia 

e infinito amor por nós ao entregar seu filho amado  para a nossa salvação. 

4. Leia Provérbios 4.20-22 – Nos versos 1, 10 e 20, o autor novamente 

convoca seu público a um imperativo, a uma ordem de obediência, de dar 

ouvidos, de praticar sua instrução, sua admoestação. 

Não somente isso, mas agora, nos versos 14 e 15 com seus 6 imperativos 

“negativos” de não seguir o caminho dos perversos, ele reafirma a sua ordem 

no verso 20 com “Nunca as perca de vista; guarde-as no fundo do coração” (v 

21). E os motivos de não perdemos de vista? Pois tais admoestações são vida 

e saúde espiritual e elas devemos guardar em nosso coração (Sl 119.11), pois 

ela é a nossa fonte de vida. Assim é, meus amados irmãos, a Palavra de Deus. 

Paulo instrui Timóteo a sempre ouvir e obedecer a Deus e Sua Palavra, pois 

ela foi inspirada pelo nosso Senhor, além de ser a única que o habilita a 

cumprir a boa obra dada por Deus (2 Tm 3.16-17). Essa mesma palavra, não 

somente nos habilita, mas nos guia em nossos caminhos, como uma lâmpada 

nos conduzindo em caminhos escuros (Sl 119.105).  

A Palavra de Deus, ela é viva e eficaz (Hb 4.12 a), ela é o nosso alimento 

essencial da vida, assim como necessitamos do pão de cada dia, 

necessitamos da Palavra de Deus a todo instante (Mt 4.4), ela que é a verdade 

(Sl 33.4), ela que nos santifica (Jo 17.17) e que nos purifica (Sl 119.9). Além 

disso, Sua Palavra é um escudo para todos aqueles que a ouvem, a guardam 

em seu coração e praticam (Pv 30.5). 

O caminho de Deus é perfeito (Sl 18.30), por isso precisamos escutá-la, dar 

toda a atenção devida, nunca a perder de vista e a guardar no fundo de nosso 

https://www.youtube.com/watch?v=5bRc88-w-pc
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coração, de nossa vida. Pois tudo o que conhecemos um dia passará, mas a 

Palavra do Senhor permanece para sempre (Mt 24.35). Estes são um pouco 

dos inúmeros benefícios que a Palavra de Deus nos dá quando assim 

ouvimos, lemos, guardamos e praticamos ela. 

5. APLICAÇÕES: 

Agora, o que devemos fazer? O que precisamos decidir? 

• Agora devemos tomar uma decisão mediante tamanha verdade: O que 

farei ao aprender, hoje, sobre os benefícios que a Palavra de Deus traz 

em minha vida? Que possamos vivê-la, conforme as instruções que temos 

recebido ao longo de todo o livro de provérbios. Que o nosso Deus e Sua 

palavra sejam o firmamento de nossas vidas. 

 

6. INTERCESSÃO: Na lista de orações, disponibilizada nos grupos da IBS, 

interceda pelos pedidos e agradecimentos de cada irmão. 

7. ORE POR MISSÕES – ETIÓPIA   

Dari* é um menino de 9 anos que enfrenta perseguição junto com a família 

cristã. Ele foi abusado por um adolescente do vilarejo. Ore para que ele seja 

curado por Deus e encontre justiça. 
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