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CORAÇÃO SÁBIO, PALAVRAS DOCES 

Provérbios 16.22 

 
1. Leitura: Salmos 16.7-8 

2. Cântico: É de coração 

IBSPLAY: https://youtu.be/RQVT2jiZ_ts 

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 16.22 - Aqueles que possuem prudência se tornam como 

uma fonte vivificadora, tão atraentes que “desviam” a comunidade da loucura 

para beber dos seus ensinos (Pv 13.14). Sempre há algum bem a ser obtido de 

um homem sábio e bom: O seu entendimento é uma fonte de vida, que sempre 

jorra, e nunca se esgota. Os cristãos descobrem que, para eles, Jesus Cristo se 

torna uma fonte de água que jorra para a vida eterna (Jo 4.14). Por outro lado, 

não há nada de bom a ser obtido de um insensato. Até mesmo a sua instrução, 

os seus discursos preparados e solenes, são apenas estultícia, como ele mesmo 

que é insensato, e tendem a fazer com que os outros sejam como ele. A estultícia 

do insensato é como um chicote para as suas costas. Porém, o entendimento é 

fonte de vida.  

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

Aquele que deseja obter entendimento, deve se dedicar a leitura e a 

prática das Escrituras, pois, o entendimento bíblico abrirá os olhos da nossa alma 

para não entramos no corredor escuro da morte. retirará o tampão dos nossos 

ouvidos para darmos guarida aos conselhos que emanam da Palavra de Deus, 

inclinará nosso coração para a verdade e colocará nossos pés nas veredas da 

justiça.  

 

 

https://youtu.be/RQVT2jiZ_ts


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 

2 

 

6. Ore por missões – ETIÓPIA 

No Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher, peça 

por Diarra*. Ela foi ameaçada de morte, agredida e expulsa de casa por causa 

da fé em Jesus e está cuidando dos filhos sozinha. 

 


