
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 

EXERCENDO MISERICÓRDIA 
Provérbios 19.22 

 

1. Leitura: Salmo 17.15 

2. Cântico: Aclame ao Senhor 

IBSPLAY:  https://youtu.be/KPfN094Ay4I 

3. Confissão/Gratidão – Abençoa-me, revelando-me mais de Teus méritos 

salvíficos, fazendo com que Tua bondade passe adiante de mim, falando de paz 

ao meu coração contrito; fortalece-me para que eu não Te deixe até que Cristo 

reine supremo em meu interior, em cada pensamento, palavra e ação, em uma 

fé que purifica o coração, vence o mundo, opera pelo amor, prende-me a Ti, e 

sempre se apega à cruz. 

 

4. Leia Provérbios 19.22 – Este Provérbios trata sobre o verdadeiro valor do 

homem e para isso ele contrasta a pessoa cujo amor é leal com a pessoa 

mentirosa. 

O valor de uma pessoa não reside na quantidade de bens que ela possui. 

Não existe uma relação direta entre riqueza material e valor pessoal. Em outras 

palavras, erramos quando julgamos o valor das pessoas tão somente pela conta 

bancária, a casa ou apartamento onde residem, o carro luxuoso que possuem, 

as roupas de grife que vestem. O valor de uma pessoa está ligado a lealdade. 

Uma pessoa cujo amor é leal é alguém sensível a dor alheia. Ele não apenas 

sente; ele age. Ele não apenas fala, ele faz, ele não apenas chora ao ver o drama 

do próximo, ele estende a mão para socorre-lo. O amor leal não é amor de 

palavras, mas de fato e de verdade (1Jo 3.19). Considere a história do bom 

samaritano. Os religiosos judeus viram um homem ferido a beira do caminho, 

mas passaram de largo, talvez no íntimo sentiram pena da situação daquele 

homem, mas decidiram não fazer nada para ajudá-lo. Eles foram indiferentes. O 

samaritano, porém, aproximou-se do homem moribundo, limpou as suas feridas 

e o socorreu. Isso é amor leal. Isso é misericórdia. Não somos o que sentimos 
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nem o que falamos; somos o que fazemos. Por isso é melhor o pobre do que o 

mentiroso. O mentiroso é rico em palavras, mas pobre em atitudes. Fala muito e 

faz pouco. Há um abismo entre o que fala e o que pratica. O mentiroso esconde 

o que tem para não socorrer o próximo. O pobre, cujo amor é leal, reparte o 

pouco que tem para socorrer o aflito. 

5. Aplicação:  

1) Ame as pessoas com lealdade, socorra o necessitado na medida de suas 

posses ou possibilidades. Considere a história do Bom samaritano e medite em 

Tiago 2.15-17 

2) Ame não apenas com palavras, mas de fato e de verdade. Com isso quero 

dizer que, diante do necessitado devemos ser econômicos com as palavras e 

generosos em ação. Medite em 1João 3.19. 

6. 30 dias de oração pelo Afeganistão 

 

DIA 10: ORE POR TRANSFORMAÇÃO 

“Os soldados [talibãs] não estão comprometidos com a dignidade 

humana. Seus olhos estão o tempo todo em como ter poder e como rebaixar 

quem quer pensar e sonhar”, diz a cristã local Fatimah. 

Pode parecer impossível pensar que membros de grupos extremistas 

poderiam abandonar seus caminhos, mas vamos pensar sobre como Deus 

chamou o apóstolo Paulo e mudou seu coração no caminho para Damasco. De 

perseguidor de cristãos, Paulo tornou-se zeloso de Jesus e do evangelho. Na 

verdade, nada é impossível para Deus! 

Peça ao Senhor para transformar o coração dos membros do Talibã e do 

EI – Khorasan hoje. Ore para que eles voltem o coração para o chamado de 

Deus ao arrependimento. Interceda para que eles sejam reconciliados com 

Jesus e finalmente encontrem a paz de Deus. 


