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O MAL O ENCONTRARÁ? 

Provérbios 11. 27 

 
1. Leitura: Salmo 48.1 

2. Cântico: Ao único 

IBSPLAY: https://youtu.be/CPm1ZokQOVg 

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 11.27 – O que procuramos mais em nossas vidas? O que de 

fato para nós é o mais importante? Sempre ouvimos de nossos pais que se 

fizermos o bem, isso receberemos de volta, que devemos sempre ser honestos 

e corretos, justos em tudo o que for possível ser, ter atitudes honrosas e um bom 

coração, pois gentileza gera gentileza. Assim como também o contrário 

recebemos, se vivemos uma vida de repleto mal, isso receberemos também. 

Pois, você encontra aquilo que procura.  

Se a sua vida é uma corrida atrás do bem, você será respeitado e verá 

cumprido o seu desejo. Porém, se você corre atrás do mal, ele virá ao seu 

encontro. Na parábola do filho pródigo (Lucas 15.11-32), um dos filhos deixou a 

casa do pai e partiu para um país distante. Gastou seu dinheiro em rodas de 

amigos e com prostitutas. Viveu dissolutamente e esbanjou, irresponsavelmente, 

sua herança. Acabou colhendo o que semeou. Ficou sem dinheiro no bolso e 

sem amigo na praça. A fome o torturava, até que ele foi parar num chiqueiro. Ele 

buscou o mal, e o mal lhe deu um abraço caloroso, confortável e apertado. Esse 

jovem, então, caiu em si e lembrou-se do pai e de como havia pão com fartura 

em sua casa. Arrependido do seu erro, resolveu voltar para a casa paterna. 

Sabedor de que havia sido feliz inconscientemente na casa do pai, estava agora 

conscientemente infeliz no país distante. Ao colocar o pé na estrada de volta 

para casa, encontrou seu pai de braços abertos. Disposto a ser apenas um 

trabalhador, recebeu de volta a posição de filho. Porque tal filho procurou o bem, 

alcançou o favor do pai. Faça você o mesmo. Busque o bem, empenhe-se por 

alcançá-lo, e ele virá ao seu encontro. Deteste o mal, e ele fugirá de você. 

https://youtu.be/CPm1ZokQOVg


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 

Mas isso somente é possível por causa do Evangelho, por causa das 

boas-novas de Cristo. O Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da 

justiça e do juízo vindouro (João 16.7-11), somente ele pode nos fazer buscar o 

bem, tal bem que fazemos não é para nossa glória, mas sim para testemunhar 

do nosso Salvador. Nós fazemos o bem não para sermos salvos, mas sim porque 

Cristo é quem nos salvou.  

5. Aplicação:  

• Faça o bem ao seu próximo, a sua família, a seus amigos, ao seu 

cônjuge, aos seus filhos. Seja quem for, busque fazer o bem. 

• Não use o “fazer o bem” como uma moeda de troca. Não fazemos o 

bem esperando ter qualquer tipo de benefício, mas sim o fazemos 

para testemunhar de Cristo, nosso Salvador. 

• Sonde seu coração, face o texto do devocional de hoje! Veja, análise, 

seja sincero consigo mesmo, se caso tenha praticado o mal. Lembre-

se sempre que aquilo que plantamos, com certeza vamos colher 

(Gálatas 6.7). 

• Ensine seu(s) filho(s) se porventura, você pai e/ou mãe, identificar 

alguma atitude má que tenham feito. Mas os discipline, os exorte, os 

corrija em amor e com a Palavra de Deus. Sempre os ensinando o 

caminho que devem andar e que eles também são testemunhas de 

Cristo. 

6. Intercessão: 

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

um dos irmãos.    

7. Ore por missões – TUNÍSIA 

Apresente em oração a vida da jovem Zinna*. Por conta da perseguição, 

ela teve que deixar seu lar e agora está recomeçando a vida em outra parte do 

país. Ore por proteção e cuidado de Deus. 


