
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 

A HONRA DEVIDA 

Provérbios 14.28 

 
1. Leitura: Salmo 128. 1 

2. Cântico: Nosso Deus 

IBSPLAY: https://youtu.be/Newz1WBov9g 

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 14.28 – Na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta 

de povo está a ruína do príncipe.  

O que seria de um rei sem súditos? Seria alguém sem honra e sem 

autoridade.  Não haveria trabalho, serviço e, consequentemente, riqueza no 

reino. Sem pessoas que o servissem, não haveria construções, estradas e 

soldados para proteger e guerrear. Enfim, o rei não seria nada. 

Por isso, a lição que o sábio quer trazer é que um rei deveria guiar o povo 

com justiça, benevolência e diligência, pois assim traria crescimento ao seu 

reino, felicidade ao povo e, consequentemente, honra ao seu nome. 

Infelizmente, muitos líderes, sejam reis, governantes, executivos, empresários, 

líderes religiosos ou mesmo pais, acabam por liderar com uma visão egocêntrica 

e autoritária, abusando de suas prerrogativas e deixando de agir com justiça e 

bondade. A consequência é o desânimo dos liderados, infelicidade em pertencer 

àquele grupo, assim como a falta de vontade de seguirem o seu líder, bem como 

a perda do respeito e admiração por ele. Ou seja, estes reis perdem seus súditos, 

estes líderes acabam perdendo seus liderados.  

Um exemplo bíblico está narrado em 1 Reis 12, onde o rei Roboão, filho 

de Salomão, não foi sábio e impôs pesada carga de trabalho e imposto sobre o 

povo e, como consequência, perdeu o reinado sobre dez das doze tribos de 

Israel. A pergunta para os pais, pastores, empresários, chefes e semelhantes é: 

https://youtu.be/Newz1WBov9g
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como tem sido a sua liderança? Seus filhos, ovelhas, seguidores etc., desejam 

continuar te seguindo ou estão a ponto de se rebelar e deixar sua liderança? 

Podemos encontrar também um princípio teológico por trás desta 

verdade: Jesus Cristo, como Rei e Senhor de todas as coisas, tem seu reino em 

contínuo crescimento. Jesus disse que Ele mesmo edificaria sua igreja (Mateus 

16.18). O livro de Atos mostra como a igreja do Senhor foi frutificando e 

crescendo. Na oração do Pai Nosso somos chamados a orar pedindo pelo 

crescimento do Reino (“venha teu reino”). Na proclamação do nascimento de 

Jesus o anjo disse a Maria: “ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o 

seu reinado não terá fim” (Lucas 1.33). 

Ao sermos regenerados e crermos em Cristo, somos “transportados do 

império das trevas para o reino do Filho do Seu amor”, Jesus Cristo como nosso 

Senhor e Salvador. Este Rei, diferente dos reis e líderes humanos, é perfeito, 

justo e bom. Seu reino é crescente, pois a cada dia Ele tem chamado aqueles 

que o Pai o deu (João 6.37). Assim, somos convocados a honrar este 

maravilhoso Rei, participando do crescimento do seu reino, orando e vivendo 

para Ele. 

5. Aplicação - Pensamentos para a devoção pessoal/familiar: 

a) Você já é participante do Reino de Jesus Cristo? Ou seja, já creu, se 

arrependeu e colocou toda a sua confiança de salvação Nele?  

b) Você tem honrado Jesus Cristo, como seu Rei, e trabalhado para a 

expansão do Seu Reino? 

c) Como líder, pai ou mãe, chefe, empresário ou outra função de autoridade 

você tem sido sábio e benevolente, refletindo o caráter de Deus? 

d) Você, como seguidor, tem dado a devida honra a seus líderes? 

 

Ore por missões – ETIÓPIA 

Hiwot* é uma viúva cristã que vivia marginalizada com os oito filhos. Após 

apoio dos irmãos na fé, ela passou a ser respeitada na comunidade e pode 

testemunhar o amor de Jesus. Agradeça a Deus pelo milagre. 


