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SEM BAJULAÇÃO 

Provérbios 13.15 

 
1. Leitura: Salmo 81. 1-2 

2. Cântico: Teus altares 

IBSPLAY: https://youtu.be/DmNvHcPQRZY 

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 13.15 – Esse provérbio visa apontar para a realidade de que a 

sabedoria é mais proveitosa que a tolice. Se por um lado a sabedoria “conquista 

favor”, por outro lado a tolice apresenta um “caminho áspero”.  

De fato, algumas pessoas acreditam que suas vidas tolas, ou, as levarão 

a obter alguma vantagem, ou, passarão desapercebida, mas enquanto essas 

“vantagens” da pessoa imprudente são fantasiadas, a realidade que vem sendo 

preparada é dura. Dessa forma, podemos afirmar que a tolice pode parecer 

trazer resultados imediatos, porém não passará impune e nunca garantirá 

vantagem perene. O infiel, o tolo ou o imprudente busca “jeitinhos” para obter 

favor e sempre fará questão de “paparicar” pessoas para ser louvado, porém ele 

sempre quebra a confiança daqueles que o cercam, suas atitudes e o modo 

como lida com as coisas são sempre duvidosos, não sentimos firmeza nele e 

tudo que ele faz parece ser por puro interesse. Assim, esse contraste entre 

aquele que tem “bom entendimento” e o “infiel” sugere que “boa prudência” e 

deslealdade são características incompatíveis. Portanto, fica evidente que a 

deslealdade corrompe e adultera qualquer “boa atitude”, qualquer “gentileza” ou 

“receptividade”. O fato é que esse provérbio fala de um favor que é conquistado 

pela honestidade e não pela bajulação. Ou seja, ele aponta para uma 

“recompensa’ que é obtida por meio do exemplo e da postura. Logo, que postura 

é essa que conquista o favor? A resposta é: A postura sábia, portanto, bíblica. 

Por outro lado, o tolo, cujo caráter é “infiel” diante de Deus e dos homens, trilha 

https://youtu.be/DmNvHcPQRZY
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um “caminho” diferente. Ele despreza a sabedoria e teima em fazer tudo do seu 

jeito, segundo seus desejos e impulsos. É óbvio que as escolhas feitas por um 

homem assim também causam impacto ao seu redor. Entretanto, o impacto é 

negativo e, em vista disso, o resultado também. Por isso, seu modo de agir é 

“áspero”, assim como o retorno que tem das pessoas com quem convive. 

5. Aplicação:  

• DESENVOLVA a prática de ouvir e dá atenção aos cristãos experientes 

que te cercam.  

• ABANDONE a bajulação e adote um falar bíblico. 

• NÃO PROCURE “jeitinhos” para obter o favor das pessoas, seja íntegro 

e isso será suficiente.  

6. Intercessão: Ore por missões – VIETNÃ 

Uma família cristã foi expulsa da aldeia por acreditar em Jesus. Ela foi acolhida 

por membros de uma igreja na aldeia vizinha. Clame para que Deus dê paz e 

esperança ao coração da família. 

 

30 DIAS DE ORAÇÃO PELOS CRISTÃOS PRESOS 

29º Dia – TAJISQUITÃO 

Todas as atividades religiosas devem ser aprovadas pelo governo no 

Tajiquistão, e é comum que igrejas – particularmente protestantes – sejam 

invadidas pelas autoridades. Além disso, os líderes da igreja e cristãos podem 

ser detidos se forem encontrados com materiais cristãos que não foram 

aprovados pelo governo. Os policiais costumam interromper reuniões e 

interrogar os participantes. As autoridades locais muitas vezes impõem multas 

aos cristãos por causa da fé e por razões legais, como encontros sem permissão, 

posse e impressão de material religioso sem permissão, ou proselitismo. De 

acordo com a Lista Mundial da Perseguição 2021, três cristãos foram presos no 

Tajiquistão por causa da fé em Jesus, entre 1 de outubro de 2019 e 30 de 

setembro de 2020. 



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 

3 

ORE pelos cristãos que são presos no Tajiquistão por agirem conforme a 

vontade de Deus. Que eles tenham as necessidades supridas e não deixem de 

ser testemunhas de Cristo nas prisões. 


