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SEMEIE RETIDÃO 

Provérbios 11. 18 

 
1. Leitura: Salmo 100.1-5 

2. Cântico: Quero louvar-te 

IBSPLAY: https://youtu.be/Q7J6FIiFRuw 

3. Confissão/Gratidão – Perdoa-me por minhas falhas e ajuda-me a andar em 

tuas veredas. Agradeço-te pelo pão de cada dia e por todos os livramentos dados 

por tua poderosa mão. 

4. Leia Provérbios 11.18 – Irmãos amados, esse verso tem como claro o 

conselho de Salomão para abandonarmos a maldade, pois se assim não 

fizermos certamente morreremos como afirma o verso seguinte.  

O homem não ganha nada com sua maldade. Mas alguém poderia 

pensar: eu ganho sim, ganho a vingança, ganho o prazer em fazer o mal. Deus 

nos revela que vingança pertence a Ele mesmo (Rm 12:19) e Terrível coisa é 

cair nas mãos do Deus vivo (Hb 10:31).  

Deus já deu a esses a sua recompensa, o não agir de Deus em favor 

desses que praticam a maldade os faz condenados a morte eterna e essa a 

manifestação da ira de Deus, ou seja, Deus manifesta a sua ira simplesmente 

não agindo para justificar aqueles que são maus, Ele os entrega a sua própria 

sorte. E isso tem um desastroso desfecho.  

Glória a Deus porque entre tantos Ele escolheu alguns para serem 

justificados, e esses conseguem fazer bondade para a glória de Deus e pelo 

poder do Espírito Santo. Devemos semear retidão que pode ser traduzida em 

bondade, misericórdia, esse foi o exemplo que Jesus nos revelou na sua 

passagem como homem. Ele realizou bondade mesmo diante os seus 

acusadores pois era essencialmente bom, puro e santo. 

 

 

https://youtu.be/Q7J6FIiFRuw
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5. Aplicação:  

• Que sejamos capazes de reconhecer que sem Jesus não realizaremos 

coisas boas.  

• Ore a Deus pedindo um comportamento que expresse o caráter de Cristo.  

 

6. Intercessão: 

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

um dos irmãos.    

7. Ore por missões – COLÔMBIA 

Ore pelo trabalho realizado com cristãos na zona rural da Colômbia. Para que, 

apesar das restrições da pandemia, as equipes da Portas Abertas possam 

continuar visitando igrejas e fornecendo treinamento para os cristãos. 

 


