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EXORTE EM AMOR 

Provérbios 17.10 

 
1. Leitura: Salmo 61.1 

2. Cântico: Tu és Deus 

IBSPLAY: https://youtu.be/J6tUo9Yf2Us 

3. Confissão/Gratidão – Em oração, reconheça a grandeza de Deus, clame ao 

Senhor confessando os seus pecados e agradeça o seu perdão e sua 

providência.   

4. Leia Provérbios 17.10 – Uma repreensão cala mais fundo em quem tem juízo 

do que cem chicotadas no insensato. Este versículo ensina que o sábio é alguém 

que ouve palavras de repreensão e as recebe como sabedoria de Deus para lhe 

educar, ou seja, como algo bom vindo de Deus e não como algo ruim ou ofensivo. 

Rapidamente o sábio identifica a repreensão, a aceita e guarda em seu coração. 

Já o tolo pode ser repreendido fortemente com chicotadas, mas a sua tolice o 

impede de aprender. Às vezes as pessoas podem chamar de opinião forte, 

"cabeça dura" ou teimosia, mas uma atitude inflexível diante do pecado é 

chamada de tolice pela Bíblia. Mais à frente, no capítulo 29, versículo 1, 

Provérbios adverte que quem teima em rejeitar a repreensão será destruído de 

repente sem que haja remédio. Ou seja, o tolo não é ensinável e sofrerá as 

consequências por isso. Interessante notar que o texto não diz que o sábio 

aprende mais com a repreensão do que com chicotadas, diz que o sábio aprende 

profundamente apenas com a repreensão. Isso significa que toda vez que não 

ouvimos a repreensão de Deus, estamos sendo tolo. Deus usa vários meios para 

nos repreender, pode ser diretamente pela Sua Palavra, por exortação de uma 

pessoa sábia, por livros ou textos alinhados com a Palavra de Deus, pela 

pregação fiel da Bíblia ou qualquer outro que apresente a vontade revelada de 

Deus. Portanto, “Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como 

foi na rebelião” (Hebreus 3:15). 

 

https://youtu.be/J6tUo9Yf2Us


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 

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

a) O que Deus tem te ensinando atualmente que é uma santa repreensão 

por atitudes suas que precisam ser confessadas e abandonadas?  

b) Quão tolo você tem sido em não ouvir as repreensões de Deus? Não seja 

endurecido diante das advertências da Palavra de Deus. Lembre-se que 

Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde (1 Pedro 5.5).  

c) Um coração endurecido diante dos próprios pecados pode ser evidência 

de falta de um coração regenerado. Portanto, se você se vê com um 

coração obstinado, clame por misericórdia e auxílio divino, suplicando por 

perdão e transformação. 

 

6. Ore por missões – NIGÉRIA 

O pastor Shuaibu foi morto ao tentar ajudar um cristão ex-muçulmano que 

tinha discipulado. Interceda pela família e amigos da vítima, para que sejam 

consolados e fortalecidos na fé. 

 


