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SANTA CORREÇÃO 

Provérbios 13.13 

 
1. Leitura: Salmo 148. 13-14 

2. Cântico: Toma o meu coração 

IBSPLAY: https://youtu.be/bhYKGQMwSZ0 

3. Confissão/Gratidão – Agradeça a Deus por sua misericórdia e infinito amor 

que nos proporcionou tamanho livramento do inferno ao enviar seu Filho para a 

nossa salvação. 

4. Leia Provérbios 13.13 –  Há um ditado que diz: “se conselho fosse bom não 

se dava, se vendia”. De um modo geral, as pessoas desprezam conselhos. Mas 

quem não escuta conselho traz sobre si destruição, pois é na multidão dos 

conselheiros que há sabedoria. Quem não aprende com amor, acaba 

aprendendo com a dor. Quem não escuta a voz da sabedoria receberá chibatada 

da disciplina. Por outro lado, a obediência é o caminho para a bem-aventurança. 

Ela traz doçura para alma, descanso para o coração e sucesso para a vida. 

Aqueles que desprezam a Palavra de Deus, serão destruídos, porquanto 

abandonaram a fonte da vida (Nm 15.31). A atitude de uma pessoa com relação 

a Palavra do Senhor, produz consequências de vida ou morte. Aquele que 

despreza a Palavra caminha para autodestruição; porém, o homem que acolhe 

com atenção a instrução oferecida pela Palavra, esse será recompensado. 

5. Aplicação: 

Quem despreza os mandamentos de Deus, abraça a morte. Mas quem dá 

atenção a Palavra de Deus, encontra a vida. 

6. Intercessão: Ore por missões – MALÁSIA 

O pastor Daniel* está preocupado com as congregações, pois cerca de 

27 membros foram diagnosticados com COVID-19 e não podem trabalhar. Ore 

pela recuperação dos cristãos. 

https://youtu.be/bhYKGQMwSZ0


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 

30 DIAS DE ORAÇÃO PELOS CRISTÃOS PRESOS 

27º Dia – MÉXICO 

Os cristãos no México enfrentam a perseguição violenta realizada por 

grupos criminosos contra líderes cristãos e apoiada direta ou indiretamente pelo 

governo, devido à corrupção e impunidade. Nas comunidades indígenas, quem 

decide abandonar as crenças religiosas ou práticas sincréticas da comunidade 

muitas vezes enfrenta rejeição e punição em forma de multa, encarceramento 

ou deslocamento forçado. Com a pandemia de COVID-19, as comunidades 

indígenas que se opõem aos convertidos cristãos fortaleceram a autonomia, 

levando a um aumento da dificuldade para os seguidores de Jesus. No período 

de pesquisa (1 de outubro de 2019 a 30 de setembro de 2020) da Lista Mundial 

da Perseguição 2021, 15 cristãos foram presos no México por causa do amor 

deles por Jesus. 

ORE principalmente pelos cristãos indígenas que são presos porque 

decidem seguir a Jesus e obedecer às suas ordens. Que por meio do 

testemunho deles, outros se entreguem a Cristo. 


