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EXAMINANDO-SE 
Provérbios 20.11 

 

1. Leitura: Salmo 119. 1-3 

2. Cântico: Soberano 

IBSPLAY: https://youtu.be/YP8qMNUQnro 

3. Confissão/Gratidão – É de Tua misericórdia o afligir-me e provar-me com 

necessidades, pois, por estes caminhos eu vejo os meus pecados, e desejo a 

separação deles. Permita-me de bom grado aceitar a miséria, dores, tentações, 

se eu puder, assim, sentir o pecado como o maior mal, e ser liberto dele com 

gratidão a Ti, reconhecendo este como o maior testemunho de Teu amor. 

 

4. Leia Provérbios 20.11– Este provérbio atenta para o ato de examinar-se, 

constituindo um caráter fidedigno no Senhor.  

Nossas ações são a radiografia do nosso caráter. Uma árvore má não 

pode dar bons frutos. Um indivíduo desonesto não age com integridade. Uma 

pessoa promíscua não tem coração puro nem atitudes respeitosas.  

Até a criança se dá a conhecer por suas ações; por seus atos, podemos 

saber se ela é honesta e boa. Seu procedimento revelará se alguém é puro e 

justo. E desastroso perceber como alguns indivíduos são pródigos nas palavras, 

elaborando discursos rebuscados, tecendo os maiores elogios a si mesmos, 

quando suas ações reprovam frontalmente o que eles falam.  

Caem no descrédito aqueles que falam uma coisa e fazem outra. Cobrem-

se de vexame aqueles que têm discurso, mas não tem “vida”; aqueles que falam 

muito e fazem pouco; aqueles que passam como benfeitores diante das pessoas, 

mas são “ladrões” aos olhos de Deus. Palavras bonitas e ações perversas são 

coisas abomináveis.  

Discurso sem vida não passa de barulho.  

https://youtu.be/YP8qMNUQnro


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 

 

Entretanto, o que fazemos reflete o que pensamos. O que praticamos com 

as mãos diagnosticam os propósitos do nosso coração. Nossas ações falam 

mais alto do que nossas palavras. 

Portanto, é necessário examinar a si mesmo, o que há em seu coração! 

Seus pensamentos e ações derivam do mais profundo de suas entranhas (cf.Mt 

12.34-33). Você externa aquilo que transborda em seu ser. Se o seu coração 

está cheio do fruto do Espirito você irá externar isso, mas se o seu coração 

estiver cheio de si mesmo e pecados demasiadamente escondidos e não 

confessados, não tenha dúvida do que sairá dentro, a saber – pecados. 

Por isso a necessidade de examinar-se com modéstia para o crescimento 

e amadurecimento na Palavra do Senhor, você é um discípulo de Cristo e um 

imitador dele o que Cristo diz em (cf. Jo 17.17) aplica-se perfeitamente para nós 

hoje.  

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

a) Examine a si mesmo com modéstia; 

b) Avalie o que há de mais profundo em seu coração; 

c) Ensine: seus filhos a terem um profundo conhecimento de quem eles são 

(cf. Gn 1.26). 

6. 30 dias de oração pelo Afeganistão  
 

DIA 30: LOUVE A DEUS PELA ESPERANÇA! 

Mesmo tendo como pano de fundo a violência, uma crise de saúde e 

escassez de todo tipo, os cristãos secretos no Afeganistão continuam confiantes 

em Jesus. No mesmo dia em que o Talibã assumiu o controle, Saad e sua 

esposa Fatimah deram as boas-vindas a uma filha que veio ao mundo. Para eles, 

esse é um sinal de esperança: “O nascimento da nossa menina é um sinal de 

que Deus não desistiu do nosso país”.  

Essa esperança é compartilhada pelo artesão Sharifullah. Mesmo com a 

perda temporária de seu sustento, ele diz: “Jamais deixaremos que essa 

esperança seja silenciada! Faremos com que o mundo ouça o evangelho em 
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cada respiração que dermos. E sabemos que vocês nos ajudarão vivendo o 

evangelho, usando sua liberdade de compartilhar Jesus com aqueles que vieram 

para sua vizinhança. Por favor, continue conosco”.  

Louve a Deus pela esperança que ele dá para os cristãos afegãos 

perseverarem. Clame para que, apesar de toda situação, cristãos secretos e 

refugiados afegãos permaneçam firmes em seu sofrimento. Que eles coloquem 

a esperança e a confiança em Jeová Nissi, o Senhor, nossa bandeira, nosso 

Deus que provê a vitória. 


