
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 

ACEITE REPREENSÃO 
Provérbios 19.25 

 

1. Leitura: Salmo 147.1 

2. Cântico: Soberano (Pra Tua glória) 

IBSPLAY:  https://youtu.be/YP8qMNUQnro 

3. Confissão/Gratidão – Anseio preencher todo o meu tempo para Ti, seja em 

casa ou no caminho; colocar todas as minhas preocupações em Tuas mãos; 

estar inteiramente à Tua disposição, não tendo nenhuma vontade ou interesse 

próprio. Ajuda-me a sempre viver para Ti, a tornar-Te o meu último e único fim, 

para que eu nunca mais em qualquer circunstância ame meu próprio eu 

pecaminoso. 

4. Leia Provérbios 19.25 – O fracasso só é fracasso quando não aprendemos com 

ele. Quando aprendemos com nossos erros, ou mesmo com os erros dos outros, 

nos tornamos sábios e crescemos em conhecimento. É claro que todos nós 

erramos. Não é uma questão de “se”, mas de “quando”. Tiago diz em sua 

epístola que todos tropeçamos em muitas coisas.  

Uma pessoa prudente, ao ver o escarnecedor ser ferido por seus erros, 

bota a barba de molho e percebe que seguir pelo mesmo caminho é loucura. O 

escarnecedor não se quebranta ao ser repreendido, por isso é ferido e mesmo 

assim não aprende a lição. Mas o sábio age de forma diferente. Tem humildade 

para aprender. Tem coração quebrantado para ser disciplinado. Tem disposição 

de fazer uma revisão de rota e mudar de atitude.  

A Bíblia diz que não devemos ser como o cavalo e a mula que precisam 

de freio para ser governados. Deus nos deu a inteligência para aprendermos 

com as circunstâncias da vida. Deus nos deu percepção para não repetirmos os 

mesmos erros do passado. Nossos fracassos precisam ser nossos pedagogos, 

e não nossos coveiros. 

5. Aplicação:  

https://youtu.be/YP8qMNUQnro
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A. Aprenda com seus fracassos e repreensões. Deixe-nos serem seus 

professores, pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são 

chamados por Deus. 

B. Não se lamente ou se irrite por ser chamado a atenção, agradeça a Deus 

quando isso acontecer, pois Ele pode usar desse meio para repreender você, 

filho de Deus. 

 

6. 30 dias de oração pelo Afeganistão  

DIA 13: ORE PELO FIM DA VIOLÊNCIA 

Um cristão da região diz: “Como sobrevivemos diariamente, só Deus 

sabe. Ele sabe porque foi gentil em viver conosco. Mas estamos cansados de 

toda a morte ao nosso redor”.  

Muitas pessoas pensaram que o fim da guerra EUA–Talibã também 

marcaria o início da paz na região. Mas não muito depois de o Talibã assumir o 

poder, o EI – Khorasan parecia estar declarando uma ofensiva total contra as 

novas regras e lançou vários ataques a bomba em espaços públicos. Para o EI 

– Khorasan, o Talibã não é “extremista” o suficiente. No entanto, os próprios 

talibãs são conhecidos por suas brutalidades e pela aplicação ultraconservadora 

da sharia (conjunto de leis islâmicas). Eles são conhecidos por cortar partes do 

corpo como punição, açoitar os infiéis publicamente e realizar execuções 

repentinas.  

Hoje, peça a Deus para acabar com a violência que se tornou a norma no 

Afeganistão. Ore para que o Príncipe da Paz reine sobre o país. 


