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CULTIVE BOAS VIRTUDES 

Provérbios 15.30 

 
1. Leitura: Salmo 121.5-8 

2. Cântico: Início de culto 

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

3. Confissão/Gratidão – Exaltem ao Senhor em oração por suas maravilhas, 

confessem os pecados perante Deus e agradeçam por sua graciosa salvação.  

4. Leia Provérbios 15.30 - A companhia de um amigo sincero e verdadeiro é 

um tônico para nossas emoções. Seu olhar cheio de bondade e compreensão 

alegra o coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Comunicam mais do que 

palavras. Podemos censurar uma pessoa com um olhar. Podemos rejeitá-la 

com desdém pela forma como a olhamos. Mas se o olhar do inimigo, do crítico 

e do invejoso perturba a alma, o olhar do amigo alegra o coração. O olhar que 

censura envia uma mensagem negativa. Essa mensagem transtorna as 

emoções e adoece o corpo. Mas as boas-novas fortalecem até os ossos.  

  Uma palavra boa e animadora tem um forte poder de levantar e motivar 

uma pessoa abatida. As palavras boas são como remédio. Tratam as emoções, 

tonificam a mente e fortalecem os ossos. Não podemos subestimar o poder das 

palavras. Elas adoecem o espírito ou encorajam o coração. Derrubam ou 

edificam. Arrastam para o abismo ou nos levam para as alturas. Geram 

sentimento de fracasso ou nos conduzem à vitória. 

  As boas-novas não é somente uma palavra boa, noticia que nos alegra 

ou algo que gostamos de ouvir, mas sim a boa-nova que fortalecem até os 

ossos é a mensagem do Evangelho, é o conhecer a Deus através de Sua 

Palavra.  

  Ser um embaixador de boas-novas é um ministério extraordinário. Deus 

nos chamou para sermos arautos da verdade, atalaias do bem, agentes da 

misericórdia, portadores de boas-novas e terapeutas da alma. 

 

https://youtu.be/3P-K-xmlBuY
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5. Aplicação - Pensamentos para a devoção pessoal/familiar: 

• Sempre comunique o Evangelho. O que precisamos ouvir não é somente 

uma notícia agradável, mas sim a mensagem do Evangelho, portanto, que 

tal mensagem seja o centro de suas palavras; 

• Ensine seu lar a respeito da boa-nova do Evangelho de Cristo. Instrua e 

testemunhe a maravilhosa graça do nosso Senhor, através de Sua Santa 

Palavra; 

• Leia a Bíblia, todos os dias, leia com sua família, leia sozinho, apenas leia. 

Não deixe de se alimentar das boas-novas do Evangelho que está em 

toda a Escritura Sagrada. 

 

6. Ore por missões – BANGLADESH 

Ore pelo encontro de cristão ex-muçulmanos; eles viajarão de toda as 

regiões do país para o evento. Peça por sabedoria aos organizadores e proteção 

a todos que viajarão para a reunião. 

 


