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INTEGRIDADE 

Provérbios 11.1 

 
1. Leitura: Salmos 41.13 

2. Cântico: Nada além do Sangue 

IBSPLAY: https://youtu.be/k-ZuAJd2NbM 

3. Confissão/Gratidão – Peça perdão por seus pecados, confesse suas 

iniquidades diante de Deus. Agradeça o pão de cada dia, pelas misericórdias de 

Deus que se renovam a cada dia. 

4. Leia Provérbios 11.1 – A lei do levar vantagem em tudo está bastante 

presente em nossos dias. Vivemos a cultura da exploração desde a 

descoberta do Brasil. Nossos colonizadores vieram para o Brasil a fim de 

explorar suas riquezas, e não com o objetivo de investir nesta terra. Essa 

tendência permanece nas relações comerciais. A falta de integridade nos 

negócios é um mal crônico.  

A balança enganosa é um símbolo dessa desonestidade. Nos dias 

do profeta Amós, os ricos vendiam o produto inferior do trigo, por um peso 

menor e um preço maior, a fim de explorar os pobres e encher seus cofres 

com riquezas ilícitas. Esquecem-se os avarentos que Deus abomina a balança 

enganosa.  

Deus não tolera a desonestidade nas transações comerciais, pois o peso 

justo é o seu prazer. As riquezas da impiedade, fruto da corrupção e produto 

do roubo e da exploração, granjeadas sem trabalho honesto  e sem a bênção 

de Deus, trazem pesar e desgosto. Essas riquezas se tornarão combustível 

para a  destruição daqueles que as acumularam. 

 A bênção de Deus, porém, enriquece e com ela não traz desgosto. A 

honestidade nos em nossa vida cristã é o prazer de Deus. Aquele que é o dono 

de todas as coisas e a fonte de todo o bem requer dos seus filhos integridade 

em todas as áreas da vida. 

 

https://youtu.be/k-ZuAJd2NbM


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 

5. Aplicação:  

a. No seu emprego, você já pressionado para ter uma conduta que não 

corresponde com um filho de Deus? (compartilhe com quem está participando 

do devocional) 

b. Nas coisas mínimas do dia a dia, somos provados em nossa integridade. 

Pelas situações que faltamos com a verdade (omissão). Pelo dinheiro que 

achamos e não devolvemos. Pelas vezes em que prejudicamos nosso colega de 

trabalho.  

6. Intercessão: 

Que eu seja sempre subordinado a ti, dependente de ti, achando-me no 

caminho em que andas, e no qual o teu Espírito se move cuidando para não me 

apartar de ti, tornando-me insensível ao teu amor. 

7. Ore por missões – IRÃ 

Ore por famílias que passam por conflitos entre pais e filhos. Quase não 

há recursos que tratam sobre questões parentais do ponto de vista cristão.  

Junte-se a nós intercedendo para que materiais estejam disponíveis em 

breve. 


