
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 

SOBRE A HONESTIDADE 

Provérbios 11.3-6 

 
1. Leitura: Salmos 66. 1-2 

2. Cântico: Início de culto – Pr. Paulo Fagiani 

IBSPLAY: https://youtu.be/3P-K-xmlBuY 

3. Confissão/Gratidão – Seja grato ao Senhor por sua vida, família, recursos e 

bens. O Senhor tem cuidado de nós! Agradeça, pois Cristo vive e reina! 

4. Leia Provérbios 11.3-6 – Há esse contraste de pessoas, os íntegros e 

os pérfidos. Os retos são guiados pelo se caráter, enquanto que os pérfidos 

sua bússola é a falsidade, impiedade e maldade. 

Quem é justo desfruta de orientação (v.3), de um caminho reto (v.5) e 

de livramento (v.4,6) por outro lado os infiéis, os ímpios, colhem destruição 

(v.3) e são aprisionados pelos seus desejos (v.6) 

Esses provérbios segundo F.F.Bruce não é uma lista de mocinhos e 

bandidos, mas orientações que que edificam a nossa vida ou desestruturam 

uma pessoa! 

No v.4 nos diz que as riquezas adquiridas ao longo da vida são 

insuficientes no dia da ira. Só devemos confiar na justiça de Cristo Jesus. 

 

5. Aplicação:  

  A que ponto nossa honestidade tem provocado influência nas esferas da 

vida pessoal, profissional, familiar, conjugal, acadêmica, nos relacionamentos, 

na comunhão na comunidade local e em tantas outras que necessitam dessa 

honestidade espelhada através de mim e de você! 

  Como comunidade local, o que poderemos fazer frente a uma norma 

instaurada pelo pecado chamada "Desonestidade" que corrói pessoas, 

sistemas, instituições, relacionamentos etc. Que eu e você sejamos pessoas 

em que a honestidade e a  integridade, seja a nossa bússola dirigindo-nos pelas 

veredas da justiça para a Glória de Deus! 

https://youtu.be/3P-K-xmlBuY
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6. Intercessão: 

Na lista de orações disponibilizada nos grupos da IBS, interceda por cada 

um dos irmãos.    

7. Ore por missões – LÍBIA 

Ore pela família de Mário*, que é cristão há alguns anos e há pouco tempo 

a esposa passou a seguir Jesus também. Peça para que a família experimente 

o amor de Deus e seja guardada da perseguição na cidade onde mora. 


