
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 

PLANEJE O BEM 

Provérbios 14.22 

 
1. Leitura: Salmo 46. 1-7 

2. Cântico: Início de culto – Pr. Paulo Fagiani 

IBSPLAY: https://youtu.be/3P-K-xmlBuY 

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 14.22 – Não podemos construir uma casa sem uma planta. 

Não podemos fazer uma viagem sem decidir o roteiro. Não podemos iniciar um 

empreendimento sem examinar primeiro os custos. E insensatez agir sem 

planejamento. Quem faz sem planejar, planeja fracassar. O planejamento é a 

semente do futuro.  

  Há pessoas que maquinam o mal e gastam seu tempo, suas energias e 

sua vida cogitando formas e meios de extorquir o próximo para adquirir riquezas 

ilícitas. São pessoas que maquinam o mal hoje e para fazer no amanhã. Esses 

pecam contra Deus, contra o próximo e contra si mesmos. Na busca de uma 

felicidade egoísta, colhem amarga infelicidade.  

  Porém, aqueles que planejam o bem e empregam sua potencialidade 

para buscar meios de abençoar as pessoas encontram nesse planejamento 

amor e felicidade. É impossível planejar o bem sem ser governado pelo vetor 

da fidelidade cristã e do amor ao próximo. Só podemos planejar o bem, caso 

tenhamos uma vida centrada em Cristo.  

  O bem não transige com a falta de integridade. Onde a integridade 

precisa ser comprometida, desse ninho a fidelidade já bateu asas. Onde o amor 

ao próximo não pode ser praticado, o que resta é a maldade, e não o bem. Que 

tipo de planejamento ocupa sua mente e seu coração? Que colheita você fará 

no futuro?  

 

 

https://youtu.be/3P-K-xmlBuY
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5. Aplicação 

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

• Planeje o bem! Mas que bem é esse? É tudo aquilo que aponta para Deus 

e Sua glória. Planeje o bem para que o nosso Senhor seja adorado; 

• Ore a Deus, pedindo que o Espírito Santo lhe conduza a sondar seu 

coração e ver se há algum pecado que o está impedindo de viver para 

Deus, para glorificá-lo. 

Ore por missões – QUIRGUISTÃO 

Djalil* e Zaida* foram expulsos da vila onde moravam porque deixaram o 

islã para seguir a Jesus e receberam um prazo para voltar à antiga fé. Ore para 

que eles resistam e continuem na comunidade. 

 


