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FRUTO DA RETIDÃO 

Provérbios 11. 30 

 
1. Leitura: Salmo 51. 1-7  

2. Cântico: Rei das nações 

IBSPLAY: https://youtu.be/S1xihinmikM 

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 11.30 – A vida do justo é como uma árvore plantada junto à 

corrente das águas, e o fruto do justo é árvore de vida. O fruto do justo alimenta 

os famintos e fortalece os fracos. Da boca do justo saem palavras de vida eterna, 

e das mãos do justo se originam obras da bondade.  

O justo também é sábio, e a maior expressão de sabedoria é investir na 

salvação dos perdidos. Aquele que ganha almas faz um investimento eterno e 

ajunta tesouros que os ladrões não podem roubar nem a traça pode destruir. 

Investir na salvação de almas é investir numa causa de consequências eternas.  

Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. De nada adianta ganhar o 

mundo inteiro e perder a sua alma. De nada adianta ajuntar tesouros na terra se 

esses bens não estão a serviço de Deus para ganhar almas. O melhor e mais 

duradouro investimento que podemos fazer é investir na salvação de vidas. O 

melhor e mais sábio uso do nosso tempo é proclamar as boas-novas de 

salvação.  

A maior alegria que podemos ter é gerar filhos espirituais. A maior 

recompensa que poderemos ter do nosso trabalho é ver almas se rendendo aos 

pés de Jesus como fruto do nosso labor. Seja sábio, invista seu tempo, seu 

dinheiro e sua vida na grande empreitada de ganhar almas! 

5. Aplicação:  

• Pregue o Evangelho! Isso mesmo, proclame, fale, divulgue o Evangelho que 

são as boas-novas de Cristo. 

https://youtu.be/S1xihinmikM
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• Ao pregar as boas-novas, fale sobre a má notícia que é a queda do homem 

e o resultado da queda (Gn 3). Diga o que toda a humanidade fez e como 

está (Rm 3.23). Logo após a má notícia, apresente a boa notícia, pois é 

praticamente impossível entender uma boa notícia sem ouvir sobre a má 

notícia. 

• Pregue o evangelho a seu cônjuge, pregue ao seu(s) filho(s). É muito 

importante que você seja uma testemunha viva de Cristo em sua casa. Ao 

pregar, ao proclamar a verdade do Evangelho em casa, testemunhe essa 

verdade com sua vida. 

• Em todo e qualquer lugar pregue o Evangelho. Somos chamados a sermos 

embaixadores de Cristo. Invista tempo para o “resgate de almas”. Lembre-

se sempre que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo e 

da ira vindoura. 

6. Intercessão: 

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

um dos irmãos.    

7. Ore por missões – ARGÉLIA 

Nos últimos anos, o governo fechou mais de dez igrejas no país. Ore para 

que as autoridades reabram os locais e para que os cristãos possam adorar em 

segurança, e os líderes cristãos tenham sabedoria para lidar com os conflitos. 


