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PAZ E BEM-AVENTURANÇA 

Provérbios 12.20 

 
1. Leitura: Salmo 119. 1-2 

2. Cântico: Eternamente Deus 

IBSPLAY: https://youtu.be/FlmMZb37WlI 

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 12.20 – Os homens impiedosos, “aqueles que maquinam o 

mau”, buscam, tão somente, a satisfação de seu próprio coração pecaminoso. 

Eles se inclinam para a corrupção e face seus desejos desalinhados com as 

Escrituras são levados à morte. Desta forma, o engano impera e se entroniza no 

coração do homem perverso. Assim, por mais que o ímpio acredite ter sua 

maldade sob controle, a grande verdade é que ele está sob o controle da sua 

maldade. Contudo, devemos reafirmar e nos atentar para a realidade de que 

essa impiedade se encontra concentrada no coração (cf. Jr 17.9). No coração o 

homem se entrega as vaidades e ambições na procura por satisfação a qualquer 

custo. Lamentavelmente, o que alcançam é o “engano”. Portanto, vale destacar 

a verdade bíblica de que acima de tudo devemos “guardar o coração” (cf. Pv 

4.23).  

Em contrapartida, há aqueles que abraçam a Palavra da verdade e fazem 

dela uma norma pro coração. A vida desses é alegre, ou bem-aventurada, pois 

eles promovem a paz. Eles não desperdiçam seu tempo “maquinando o mau”, 

mas sim “promovendo a paz”. Esse contraste é interessante, pois o que 

desperdiça seu tempo projetando a maldade, mais e mais, se lançam em 

profundo “engano”. Enquanto, por outro lado, aqueles que promovem a paz, mais 

e mais são alegres (cf. Mt 5.9). Eles têm no coração a felicidade e a paz das 

pessoas ao seu redor. Priorizam os outros, mas, apesar disso, acabam colhendo 

os bons frutos dessa santa semeadura. Por fim, devemos constantemente nos 

lembrar que o crente alegre e que promove a verdadeira paz é aquele que 

pertence a Deus.   

https://youtu.be/FlmMZb37WlI


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:  

• PROMOVA E PRESERVE A PAZ e seja, portanto, verdadeiramente feliz 

como um filho genuíno de Deus.  

• ABANDONE A MALDADE E A PERVERSIDADE, assim, alinhe seu 

coração com as Escrituras e duvide sempre de seus “atos e bondade”.  

 

6. Intercessão: Ore por missões – ERITREIA 

Agradeça pela libertação de cerca de 36 cristãos que estavam presos no 

país. Muitos estavam na prisão há quatro anos e foram liberados sob fiança. 

Peça para que Deus os cure de traumas e os fortaleça. 

30 DIAS DE ORAÇÃO PELOS CRISTÃOS PRESOS 

8º Dia – PRISIONEIRA 42 

Quando a norte-coreana fugiu para a China, foi acolhida por alguns 

cristãos e teve um encontro com Jesus. Mas um dia ela foi capturada pelas 

autoridades chinesas e mandada para uma prisão do país. Em seguida, foi 

deportada para a Coreia do Norte, onde passou a ser chamada de Prisioneira 

42. Todos as manhãs, a cristã era interrogada e agredida para confessar a fé em 

Jesus, mas ela conseguiu manter a crença em segredo. Apesar das agressões, 

ela mantinha o relacionamento com Cristo. Após mais de um ano presa, foi 

julgada e condenada a viver quatro anos em um campo de trabalho forçado.  

A cristã foi libertada após cumprir dois anos de pena e reencontrou o 

marido e os filhos. Hoje, ela vive refugiada na Coreia do Sul e tem certeza de 

que Deus esteve com ela a cada dia, hora, minuto e segundo dentro da prisão, 

assim como estava cuidando da família dela. 

ORE para que o testemunho da Prisioneira 42 motive os cristãos a serem fiéis 

ao Senhor e a orarem por outros irmãos presos na Coreia do Norte. 


