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A MULHER IMPLICANTE 

Provérbios 21.19 

 

1. Leitura inicial: Salmo 68.4 

2. Cântico: Muitos virão te louvar 

IBSPLAY: https://youtu.be/4KaJdlmjYKE 

3. Confissão/Gratidão – Ó Deus, todo eterno, ajuda-me a compreender que 

todas as coisas são sombras, mas que Tu és a substância, todas as coisas são 

areias movediças, mas Tu és a rocha, todas as coisas estão mudando, mas Tu 

és a âncora, todas as coisas são ignorância, mas Tu és sabedoria. 

4. Leia Provérbios 21.19 – O casamento foi instituído por Deus para ser uma 

fonte de felicidade, mas pode converter-se num cenário cinzento de muitas 

angústias.  

O casamento pode ser um jardim repleto das flores mais lindas ou um 

deserto causticante, um campo de liberdade ou uma masmorra de opressão, 

uma antessala do céu ou o porão do inferno.  

Viver sozinho é melhor do que viver mal acompanhado. Melhor é viver 

sozinho como um no deserto do que com uma mulher briguenta e amarga. A 

solidão é melhor do que viver na companhia de uma mulher que passa o tempo 

todo resmungando e se queixando. Uma mulher impaciente e destemperada 

emocionalmente transtorna a vida de um homem. Essa mulher derruba sua 

casa com as próprias mãos. Ela faz mal a seu marido todos os dias de sua vida 

e transforma o casamento num pesadelo.  

Os jovens precisam estar com os olhos bem abertos, pois casar com 

uma mulher descontrolada emocionalmente é viver encurralado numa arena de 

perturbação e estresse. É melhor ficar solteiro do que fazer um casamento 

errado. A solidão é preferível a um casamento turbulento. 

 

https://youtu.be/4KaJdlmjYKE


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) Aos jovens, tenham domínio próprio, saiba lhe dar com suas emoções. 

Mas para que isso aconteça necessita-se de total dependência do 

Senhor. 

b) As mulheres, para assumir seu papel de auxiliadora é necessário ser 

sábia. Para isso, você precisa reconhecer o seu pecado, reconhecer 

suas falhas e reconhecer que só em Jesus você pode ser transformada. 

Apegue-se a Cristo, que é a fonte de toda a Sabedoria. 

c) A igreja, qual sua atitude e temperamento diante das dificuldades da 

vida? Diante de pessoas difíceis? Diante de tristezas, raivas ou 

situações parecidas? Muitas das vezes, nós agimos com a mulher 

implicante quando as coisas não acontecem como queremos, quando 

foge de nossas mãos. Por isso, precisamos orar, ler a Bíblia e colocar 

nosso coração a disposição do serviço ao Senhor. Somente Ele pode 

nos ensinar a como responder e tratar as situações mais difíceis da vida. 

 

6. Pedidos de oração – Síria 

 

ORE 

O governo negou a entrada de parceiros da Portas Abertas no país. 

Quatro eventos foram cancelados por isso. Interceda pela mudança dessa 

decisão e que mais pessoas participem dos treinamentos. 


