
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 VALOR DA IDADE 

Provérbios 16.31 

 
1. Leitura: Salmo 89. 1-2 

2. Cântico: Te agradeço Oh Pai 

IBSPLAY: https://youtu.be/d8y2UYHOXns 

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 16.31 – Os cabelos grisalhos representam uma longa vida. 

Eles são significativos na medida que apontam para duas posturas (1) a 

experiência e (2) sujeição ao aprendizado. 

1. A experiência  

Existe um valor físico no cabelo grisalho. É por esta razão que o sábio 

chama os cabelos cãs de coroa – um símbolo de reconhecimento. Em nossos 

dias, a velhice é sinônimo de desprezo e aversão. Contudo, nos dias de 

Salomão, ela representa a virtude de um sábio. Em termos objetivos, o idoso 

viveu de modo sábio e isto lhe atribuiu experiências que resultou em uma vida 

longa.  

2. Sujeição ao aprendizado 

No segundo momento, o autor aponta que essa coroa não aponta 

somente para uma vida longa por meio de um viver puramente sábio, mas aponta 

para o cuidado do Senhor.  Esta sabedoria, portanto, “se obtém através de uma 

vida justa”. Neste ponto o foco é retirado da postura humana e passa ao único 

que é capaz de nos manter o homem de pé em uma vida justa. Assim, enquanto 

a sabedoria nos mantém longe da morte e do caminho do tolo, a justiça 

proveniente da Palavra de Deus é única que mantém o homem de pé.  

Por fim, o aprendizado das Escrituras, a fé em Cristo e a obediência a 

Deus é que tornam sábios aqueles que servem seu Salvador. É uma longa 

https://youtu.be/d8y2UYHOXns
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jornada, mas quem a trilha receberá, ao final, mais que cabelos brancos por 

coroa: “Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível 

coroa da glória” (1Pe 5.4). 

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

a) Não despreze a velhice, mas cultive a sabedoria firmada nas Escrituras para 

desfrutá-la; 

b) Desenvolva um respeito biblicamente orientado pelos mais velhos; 

c) Reconheça suas imprudências e abandone-as para um viver sábio; 

d) Viva sabiamente confiando na justiça proveniente da Palavra de Deus.  

6. Ore por missões – MIANMAR 

Hoje é comemorada a independência do país. Interceda pelos cristãos do 

estado de Chin, que tiveram as casas e igrejas destruídas nos confrontos entre 

tropas militares e soldados da resistência. 


