
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 

CUIDADO COM A AMBIÇÃO 

Provérbios 10.2-3 
 

1. Leitura: Salmos 103. 1-2 

2. Cântico: Santo, Santo, Santo – 009 CC 

IBSPLAY: https://youtu.be/YmyXmYz9Azs 

3. Confissão/Gratidão – Agradeça a Deus por sua misericórdia e infinito amor 

que nos proporcionou tamanho livramento do inferno ao enviar seu Filho para 

a nossa salvação. 

4. Leia Provérbios 10. 2-3 – Esse provérbios é curioso em sua estrutura,  

perceba: ele nos fala de um lucro que não é produtivo (v. 2a) e de um anseio 

que será frustrado (v. 3b). Nos fala também de uma retidão que livra da morte 

(v. 2b) e de uma retidão que provém o sustento (v. 3a).  

  Assim, podemos destacar duas personagens principais nesse texto, a 

saber: o perverso e o reto. As duas personagens retratadas estão sendo 

avaliadas quanto a sua relação com os bens materiais. A grande questão do 

texto é que tipo de relação temos desenvolvido com aquilo que possuímos ou 

que queremos possuir. Assim, vale questionar "vale tudo pelo conforto?". 

Portanto, o provérbios visa destacar o modo como os retos e os perversos 

fazem uso dos recursos materiais e qual destino está reservado para cada um 

deles. 

  Neste texto, o Senhor é o agente que alimenta o reto faminto. Assim, 

aqueles que são amados de Deus reconhecem que é d'Ele que provém todo 

sustento. Contudo, Deus também é aquele que abandona o cobiçoso. Assim, 

não são poucas as pessoas que, esperançosas de enriquecer e ser feliz por 

meios ilícitos, vivem hoje em condições piores do que aquelas em que 

começaram, vendo sua ambição ser frustrada. Quando que essas verdades 

presentes no texto acontecem? 

  Principalmente na eternidade! O Senhor tem mesa farta apara aqueles 

que a Ele pertence, mas o destino dos perversos será escasso durante a 

eternidade. Contudo, hoje mesmo, o Senhor tem provido para os justos o  

https://youtu.be/YmyXmYz9Azs


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 

2 

 

maravilhoso banquete da sua Palavra enquanto que aos perversos, aqueles 

que rejeitam o banquete da retidão, o destino é a morte. 

  Por fim, a grande questão, como já falamos, está no modo em que 

encaramos nossas posses. No final das contas, cada pessoa tem de se 

perguntar: “o que, de fato, eu posso ter ou alcançar de bom que não seja Deus 

quem me deu?”. 

5. Aplicação:   

• De onde vem o seu sustento? Você reconhece que o Senhor é quem 

prover o sustento dos justos? A quem você atribui "suas conquistas"? 

•  Você pode dormir em segurança certo de que tudo o que possui foi 

adquirido honestamente? 

 

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

pelos pedidos e agradecimentos de cada irmão. 

7. Ore por missões – QUIRGUISTÃO 

No Dia Internacional da Mulher, ore por Ayna*, uma cristã quirguiz que 

enfrenta muitos desafios. Ela é casada com um muçulmano e tem 3 filhos. Peça 

pela proteção de Deus para ela e para os filhos. 


