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BUSQUE COMUNHÃO 

Provérbios 18.1 

 
1. Leitura: Salmo 144.1   

2. Cântico:  Oferta agradável 

IBSPLAY: https://youtu.be/dvYVDOG1D0Y 

3. Confissão/Gratidão – Senhor, endireita meus caminhos para que me apresente 

de forma santa e justa em sua presença. Convença-me dos meus erros para que no 

fim, o teu nome seja engrandecido. Pai, obrigado por ter me tornado justo sem 

merecer, lhe agradeço pela bênção da salvação. Amém! 

4. Leia Provérbios 18. 1 – Este provérbio condena aqueles que seguem os seus 

próprios padrões e desejos, totalmente alheios a verdadeira sabedoria, por motivos 

egoístas.  

O sábio faz uma exortação às pessoas que se isolam, por motivos egoístas. De 

fato, devemos nos separar de pessoas que maquinam o mal, que odeiam a justiça e 

desprezam a Deus (Leia Salmo 1).  Contudo, devemos manter essas pessoas em 

nossas orações. Mas mantê-las em círculos íntimos de relacionamento é 

perigoso. Em termos práticos, a exortação do sábio refere-se à tentação de nos 

distanciarmos da congregação dos santos. A comunhão com os irmãos é algo 

precioso e poderoso. 

Os que se afastam são aqueles que confiam em si mesmo e em sua própria 

sabedoria, desprezando os outros (cf. Lc 18:9 ; Lc 16:15 ; Judas 1:19). Um fato 

curioso e histórico é que toda heresia se originou, mais ou menos, na presunção que 

leva os homens a se separarem da congregação do Senhor (cf. Ez 14:7 ; Os 9:10; Hb 

10:25).  

Ser sábio, portanto, implica em estarmos juntos, nos manter por perto daqueles 

que temem ao Senhor e buscam Sua face. Isso só encontraremos na vida da igreja 

local. Em nossos dias tem surgido muitas pessoas que dizem temer a Deus, mas que 

não se relacionam com Seu povo  (desigrejados). Ama o noivo, mas desprezam a 

https://youtu.be/dvYVDOG1D0Y
https://www.jesuseabiblia.com/estudos-biblicos/estudo-biblico-comunhao-entre-os-irmaos/
https://www.apologeta.com.br/lucas-18/#9
https://www.apologeta.com.br/lucas-16/#15
https://www.apologeta.com.br/judas-1/#19
https://www.apologeta.com.br/ezequiel-14/#7
https://www.apologeta.com.br/oseias-9/#10
https://www.apologeta.com.br/hebreus-10/#25
https://www.apologeta.com.br/hebreus-10/#25
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noiva. Não descem às águas do batismo, não participam da Santa Ceia, não servem 

o seu irmão na igreja e sabemos que todos estes símbolos e ações fazem parte de 

uma confissão verdadeira de arrependimento. Assim, é extremamente necessário e 

urgente, que vivamos em união ao corpo de Cristo e sejamos parte da grande família 

de Deus. 

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

a) Reflita nas palavras registradas em Hebreus 10.25. Como você pode viver essa 

verdade na prática? 

b) Reflita: com quem você tem cultivado amizade glorifica a Deus?  

c) Como você descreve seu relacionamento com os irmãos da igreja. Duas opções de 

resposta somente: profundo ou superficial? Encare sua reposta diante de Deus. Como 

você deve reagir agora diante dessa reflexão? 

d) Aproxime-se dos irmãos da congregação para desfrutar de comunhão santa.  

e) Cresça por meio do ministério da mutualidade. 

f) Afaste-se do mal! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jesuseabiblia.com/estudos-biblicos/estudo-biblico-o-batismo-no-espirito-santo/
https://www.jesuseabiblia.com/estudos-biblicos/estudo-biblico-santa-ceia-do-senhor/
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CHINA    
ORE PELA LISTA MUNDIAL DE PERSEGUIÇÃO 2022 

 

POPULAÇÃO: 1,4 bilhão  

CRISTÃOS: 96,7 milhões  

RELIGIÃO: Budismo, cristianismo, ateísmo, islamismo, hinduísmo, judaísmo e 

religiões étnicas GOVERNO: Estado comunista  

LÍDER: Xi Jinping  

 

• COMO É A PERSEGUIÇÃO AOS CRISTÃOS NO PAÍS?  

A vigilância na China está entre as mais opressivas e sofisticadas do mundo. A 

participação nas igrejas é rigorosamente monitorada e muitas igrejas estão sendo 

fechadas — sejam elas independentes ou parte do Movimento Patriótico das Três 

Autonomias (igreja protestante oficialmente sancionada pelo Estado na China).  

Permanece ilegal para menores de 18 anos frequentarem a igreja. Todos os locais de 

encontro tiveram que fechar durante a crise da COVID-19, mas algumas igrejas foram 

forçadas a permanecerem fechadas, mesmo quando as restrições começaram a 

afrouxar.  

 

• PEDIDOS DE ORAÇÃO  

• Peça ao Senhor que, apesar da vigilância intensa, a fé floresça na China e mais 

pessoas descubram o amor de Deus.  

• Interceda para que as autoridades reconheçam a importância da liberdade religiosa 

e permitam a igreja se reunir e adorar sem restrições. 

 

 

SAIBA MAIS: https://portasabertas.org.br/lista-mundial-da-perseguicao/china 
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