
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 

1 

O PRUDENTE E O TOLO 

Provérbios 13.16 

 
1. Leitura: Salmo 97. 1 

2. Cântico: Salmo 19 

IBSPLAY: https://youtu.be/P5gbLEO1OmU 

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 13.16 – O conhecimento é um bem inalienável. Investir em 

conhecimento é acumular um tesouro que ninguém pode roubar. O 

conhecimento vale mais do que ouro. E uma joia que brilha sempre e nunca 

perde o valor. O prudente procede com conhecimento. Seu conhecimento o 

promove, o destaca e o faz assentar-se entre príncipes. Os bens materiais 

podem ser roubados e saqueados, mas nenhuma força da terra pode arrombar 

o cofre no qual você entesoura o conhecimento.  

  O prudente, porém, não é apenas aquele que tem conhecimento, mas 

também aquele que procede com conhecimento. Sabedoria é exatamente 

conhecimento corretamente aplicado. Não basta saber; é preciso colocar em 

prática o que se sabe. O prudente é aquele que teme ao Senhor, pois esse é o 

princípio da sabedoria (Pv 1.7; 9.10). 

  Aquele que teme ao Senhor, que anda segundo a Sua vontade, que vive 

para o louvor da Sua glória, esse sim é um homem prudente. Não é ser 

moralmente correto, é ser verdadeiramente cristão em qualquer esfera da vida. 

Mas o tolo é aquele que rejeita o conhecimento e ao mesmo tempo espraia sua 

loucura. Fala o que não entende e age inconsequentemente. Esparrama sua 

tolice, provoca desconforto com suas ideias insensatas e machuca as pessoas 

ao redor com suas atitudes agressivas. 

  O tolo é aquele que despreza a palavra do Senhor, despreza o 

conhecimento, o ensino e a sabedoria (Pv 1.7b; ). Esse age com ingenuidade, 

sempre em benefício próprio e buscando satisfazer tudo o que há em seu 

https://youtu.be/P5gbLEO1OmU
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coração. 

  Um melhor entendimento está na parábola dos dois fundamentos (Mt 

7.24-27). Em resumo, aquele que ouve as palavras de Cristo e as pratica é 

comparado a um homem prudente, mas todo aquele que ouve Suas palavras e 

não a prática é totalmente ao contrário. Por isso, o prudente é quem ama a 

Deus e para ele vive, quanto ao tolo, é aquele que vive o negando por todos os 

dias. 

5. Aplicação:  

Agora, o que devemos fazer? O que precisamos decidir? 

• Ouça e pratique a Palavra de Deus. Não deixei para depois o viver para 

Cristo, viva hoje, ouça e pratique, seja prudente. 

• Não seja tolo, ignorando os ensinos do Senhor, ignorando Suas palavras. 

• Ensine seu(s) filho(s) a viver prudentemente, que é fazendo tudo para a 

glória de Deus (1Co 10.31). Lembre-se sempre: pais vocês são o exemplo 

para seus filhos. 

• Viva tudo para a glória de Deus! 

 

6. Intercessão: Ore por missões – IRÃ 

Os jovens do país enfrentam dificuldades para conseguir trabalho, devido 

ao alto índice de desemprego e à crise econômica. Ore para que o Senhor gere 

oportunidades para os jovens cristãos. 

 

30 DIAS DE ORAÇÃO PELOS CRISTÃOS PRESOS 

30º Dia – BAHROM KHOLMATOV 

O pastor da Igreja Sou Min Sum Bogim foi acusado falsamente de 

extremismo religioso em 10 de abril de 2017, na cidade de Yavan. Por isso, foi 

preso e não podia receber visitas dos membros da igreja. Além disso, ele teve 

proteção especial para garantir que não compartilhasse o evangelho com outros 

presos. Mas essas medidas nd foram suficientes para impedi-lo de obedecer à 
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ordem de fazer discípulos por onde passasse. Em dezembro de 2019, o pastor 

Kholmatov foi liberto da prisão e pôde celebrar o Natal com a esposa e os três 

filhos. “Eu gostaria de expressar minha enorme gratidão a todas as pessoas que 

me apoiaram e oraram por mim, pela minha família e por minha igreja. Todos 

esses três anos, eu senti as orações de vocês; elas me ajudaram a ficar de pé, 

ampararam minha preciosa esposa e meus filhos e socorreram os membros da 

minha igreja que estavam sem pastor”, reconhece o líder cristão. 

ORE para que o testemunho do pastor Bahrom Kholmatov fortaleça outros 

cristãos presos no Tajiquistão. Que a semente do evangelho lançada por ele 

dentro da cadeia dê bons frutos. 


