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DESCULPAS REDENTIVAS 

Provérbios 22.13 

 

1. Leitura inicial: Salmo 9.1-2 

2. Cântico: Tudo é Jesus pra mim 

IBSPLAY: https://youtu.be/ZeXB6JYABa0 

3. Confissão/Gratidão – Em oração eu posso colocar todas as minhas 

preocupações em Tuas mãos, estar inteiramente à Tua disposição, não tendo 

nenhuma vontade ou interesse próprio. Em oração eu posso interceder pelos 

meus amigos, ministros, pecadores, pela Igreja, Teu reino vindouro, com maior 

liberdade, com esperanças ardentes, como um filho ao seu pai, como alguém 

que ama ao seu amado. 

4. Leia Provérbios 22.13 – Esse provérbio nos mostra que ninguém aprovará 

a ociosidade de um preguiçoso. Por esta razão, o preguiçoso cria 

circunstâncias imaginárias para justificar a não realização do seu trabalho, e 

assim tirar o foco do defeito de sua preguiça para o perigo dos leões. Quais 

desculpas nosso coração tem alimentado a fim de normalizar o pecado?  

Entenda essa realidade: nossos corações exploram nossas mentes 

para justificar o que nossos corações querem. Ou seja, nossos desejos mais 

profundos precedem o funcionamento racional das nossas mentes e 

inclinam a mente a perceber e pensar de uma maneira que faça com que os 

desejos pareçam corretos. Por esta razão as Escrituras nos afirmam que o 

coração é enganoso (cf. Jr 17.9-10). 

É isso que o preguiçoso está fazendo. Ele deseja profundamente ficar 

em casa e não trabalhar. Não há boas razões para ficar em casa. Então, o que 

ele faz? Ele vence o seu mau desejo? Não, ele usa sua mente para criar 

circunstâncias irreais para justificar o seu desejo. 

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

https://youtu.be/ZeXB6JYABa0


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 

 

1) Abandone as desculpas perversas: Fazer o mal que amamos nos torna 

inimigos da luz da verdade. Nessa condição, a mente se torna uma fábrica de 

meias verdades, equívocos, sofismas, evasões e mentiras — qualquer coisa 

para proteger os maus desejos do coração da exposição e destruição. 

2) Considere ser sábio e lutar contra as falsas justificativas para os pecados. 

6. Pedidos de oração – Sudeste Asiático 

 

ORE 

Dhea* foi presa e expulsa da família quando encontrou Jesus. Ela foi 

acolhida pela igreja e tem um ministério de apoio a pessoas doentes. Ore por 

proteção e desenvolvimento do trabalho dela. 


