
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 

DESEJANDO A VONTADE DE DEUS 

Provérbios 10.24 

 
1. Leitura: Salmos 96. 8-9 

2. Cântico: Oferta agradável 

IBSPLAY: https://youtu.be/dvYVDOG1D0Y 

3. Confissão/Gratidão – Exaltem ao Senhor em oração por suas maravilhas, 

confessem os pecados perante Deus e agradeçam por sua graciosa salvação. 

4. Leia Provérbios 10.24 – Podemos começar percebendo que em ambas as 

ocasiões descritas, seja no caso dos perversos ou dos justos, eles são 

recebedores do que irá acontecer. Ambos são passivos. Ou seja: é Deus quem 

fará acontecer algo, quem concederá algo a cada um. Algumas versões colocam 

no fim do versículo que Deus concederá. 

E o que acontecerá a cada um? 

Ao perverso: a ele chegará aquilo que tanto ele tem medo 

Podemos imaginar a seguinte cena: um roubo. Alguém que está se 

aproximando silenciosamente de algo que não é seu para roubá-lo. Ele tenta ser 

o mais discreto possível para não ser descoberto e punido. Ele tem medo de ser 

pego e levado preso. Assim que consegue pegar o objeto de desejo, ele foge 

rapidamente. Mas em pouco tempo ele é descoberto e preso pelo seu crime. 

Essa imagem é como devemos enxergar o início desse versículo, nos levando a 

pensar na justiça certeira de Deus. Ainda que os homens caídos tentem 

esconder seu medo, todos tem em sua consciência o peso da culpa do pecado, 

com sua mente o acusando de seu pecado. E sabemos, à luz da Bíblia, que 

apenas em Cristo o pecador pode ser livre dessa condenação. 

Os justos receberão os anseios do seu coração.  

Em primeiro lugar, podemos observar o contraste entre as emoções: 

enquanto os perversos têm em seu coração medos e temores, os justos têm 

https://youtu.be/dvYVDOG1D0Y
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anelos, desejos, não precisam ter medo, porque sabem que Deus é com eles, 

uma vez que já foram perdoados e aceitos com filhos.  

E os desejos que o texto fala, o que serão? Com certeza não são vontades 

egoístas, não são apenas desejos cobiçosos. Se entendemos realmente quem 

somos agora em Jesus, que somos filhos de Deus, se amamos verdadeiramente 

nosso salvador, nosso coração vai querer cada vez mais agradá-lo. Ou seja, os 

desejos do coração dos justos devem ser cada vez mais “afinados” com os de 

Deus.  

Os justos receberão o que desejam. Temos que lembrar que Deus não é 

obrigado a nos dar nada. Por isso, lembremos que tudo que recebemos de Deus 

é graça dele. Até quando nossos corações estão confiantes e descansando em 

Deus, tudo que ele nos concede é favor, é presente, não pode ser exigido.  

De todos os presentes que recebemos de Deus, materiais ou não, 

lembremos de que o mais precioso é a salvação em Jesus, recebida pela fé, sem 

obras nem merecimento algum (Efésios 2.8-9). 

5. Aplicação:  

a. Você vive com medo de Deus? Se sim, pense bem por quê. Se já creu em 

Cristo, lembre-se que foi perdoado(a) e aceito(a) em Cristo, que você é filho(a) 

de Deus e já pode desfrutar da segurança em seu Pai amoroso. Não precisa ter 

medo, você está em paz com deus 

b. Mas, se você tem medo porque sabe que faz coisas erradas e teme pelas 

punições que sofrerá, corra em arrependimento a Deus. Creia em Jesus Cristo, 

o Filho de Deus que morreu e ressuscitou. Saiba que o perdão que você pode 

receber está somente naquilo que Cristo fez por você e não em alguma 

compensação que imagine precisar fazer. 

c. Se você é justo, ou seja, perdoado em Jesus, um filho de Deus, busque 

diariamente que seu coração se encha mais e mais de vontade de agradar a 

Deus. 
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6. Intercessão: 

Ore por aqueles que estão afastados dos caminhos de Deus. Ore pelas 

decisões que você, seus queridos e nossa igreja precisa tomar, para que o 

façamos sempre com discernimento.  

7. Ore por missões – BANGLADESH 

As aulas de alfabetização de adultos continuam neste mês. Interceda por 

boa saúde e segurança para alunos e professores. Que os alunos apliquem o 

que aprenderem nas igrejas e comunidades. 


