
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 

O CUIDADO COM OS RECURSOS 

Provérbios 10. 16 

 
1. Leitura: Salmos 106.1 

2. Cântico: Nosso Deus é soberano 

IBSPLAY: https://youtu.be/Newz1WBov9g 

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. 16 - Existem duas categorias de homens no mundo – o 

justo e o ímpio. Ambos levantam todos os dias e trabalham em escolas, 

empregos e outras atividades. Os esforços do homem justo conduzem à piedade 

e à vida. Os esforços do homem ímpio conduzem ao pecado e à morte. Não há 

chão neutro entre estes dois homens. Ou você é justo ou você é ímpio – na vida 

cristã não dualismo. E com isso perguntamos: seus “esforços” estão levando 

você para a vida ou para a morte.  

Os provérbios de Salomão geralmente contêm “paralelos” contrastantes. 

Ao comparar as duas declarações, encontramos a plena intenção do provérbio. 

Existem três comparações neste provérbio. O trabalho é comparado com 

produção, o justo com o ímpio e a vida com o pecado. Comparando trabalho e 

produção indica a consideração tanto para o “esforço” quanto para o efeito dos 

dois estilos de vida. Comparando a vida e o pecado, neste caso, ele mostra, 

tanto a natureza quanto o efeito dos dois estilos de vida. 

  Portanto, você pode concluir que Salomão abençoou e recomendou o 

estilo de vida do justo, onde os “esforços” e os efeitos tendem para a piedade e 

para a vida. E ele condenou e fez um alerta contra as escolhas e atividades do 

ímpio, porque as suas ações e seus efeitos tendem para o pecado, a dificuldade 

e a morte. O provérbio é um aviso de que o seu estilo de vida dita do justo 

proporciona um estilo de vida feliz, porque a sabedoria está sendo aplicado em 

seus dias. 

https://youtu.be/Newz1WBov9g
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Entretanto, no que se refere a de sabedoria – a justiça traz vida e a 

impiedade a morte – não é sempre transparente. Às vezes os ímpios parecem 

viver bem (Sl 37:35; 50:16-21; 73:3-14). Algumas vezes os justos parecem ser 

os únicos a sofrer (Sl 34:19; At 14:22). Mas os ímpios serão abatidos até a 

destruição e o inferno, e os justos serão elevados acima deles (Sl 37:36; 50:22; 

73:15-20). 

5. Aplicação:  

a. Podemos afirmar que o ímpio não pode escapar das consequências de suas 

ações e o justo se beneficiará por praticar a sabedoria. 

b. A vida do justo neste mundo deve trabalhar pelas condutas da sabedoria e da 

verdade. Se você trapaceia ou transige as regras, você sofrerá por ser 

justamente castigado ou julgado pelas suas perversidades. 

6. Intercessão: (Distribua entre o seu grupo) 

• Pela regressão da pandemia; 

• Um clamor  pela intervenção do Senhor; 

• Mobilização das igrejas do Brasil; 

• Irmãos da IBS: 

Weslem Mendonça - pede pela recuperação de sua saúde; 

Santelma Mendonça - que estejam orando para que seu esposo receba 

o benefício do INSS que se encontra suspenso desde julho. Pede pela 

saúde da Enilima, que se encontra internada por complicações de uma 

cirurgia que fez tempos atrás, pelo estado emocional, visto que perdeu 

esposo e mãe para o Covid. Pede também pela Dra. Simone, que apesar 

de ter tido melhora, ainda se encontra em coma; 

Eliana Menezes - agradece a recuperação da sua sobrinha, Lara, e pede 

orações em favor da Camile, que teve Covid e sofre com crises de 

ansiedade; 

Maria Iraildes - continuamos em oração pela saúde do seu genro, 

Roberto. Apresentou melhoras, mas continua internado na UTI; 

Ismael Costa - oração por sua prima, Ester Batista. Ela está com Covid 

em situação bem difícil; 
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7. Ore por missões – TUNÍSIA 

No Dia da Independência da Tunísia, interceda de modo especial pelos 

jovens cristãos no país. Peça ao Senhor para que eles tenham comunhão e 

encontrem seu lugar na sociedade e no reino de Deus 


