
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 
1 

 

NÃO SE VENDA 

Provérbios 23. 1-3 

 

1. Leitura inicial: Salmo 28. 6-9 

2. Cântico: É de coração 

IBSPLAY: https://youtu.be/fkqd9L_Wh4E 

3. Confissão/Gratidão – Meu querido Senhor, eu posso apenas dizer que Tu 

sabes que eu não anseio por nada, senão Tu mesmo, nada, a não ser 

santidade, nada a não ser união com a Tua vontade. Tu me concedeste esses 

desejos, e só Tu podes dar-me o que é desejado. A minha alma anseia por 

comunhão com o Senhor, por mortificação da corrupção que habita dentro de 

mim, especialmente o orgulho espiritual. 

4. Leia Provérbios 23. 1-3 – As aparências muitas vezes enganam. Por isso, 

Salomão oferece um ensino que frequentemente é mal compreendido como se 

fosse apenas uma lição contra a gula. Na verdade, a questão principal não é a 

“refeição” em si, mas a “refeição com alguma autoridade”, ou seja, estar em 

uma situação próxima de gente mais rica e poderosa. 

Em uma situação como essa, o rei sábio orienta seu leitor a conter seu 

“apetite”, mesmo que seja “grande” — essa é a razão pela qual o texto é 

frequentemente utilizado para condenar a gula. Porém, o escritor não orienta a 

manter a “atenção” sobre o que está à mesa, mas a “quem está diante de 

você”. O perigo apontado pelo texto não vem da comida, mas das pessoas 

assentadas ao redor da mesa. O texto ainda traz uma ordem análoga que diz 

“não deseje as iguarias que lhe oferece”, mas não ensina que a razão para isso 

é a possibilidade de comer demais, mas sim que tais iguarias “podem ser 

enganosas”. Como, entretanto, uma comida poderia ser enganosa? Mais uma 

vez o problema não é a comida, mas quem a oferece. 

O que Salomão parece ensinar aqui é que o sábio deve ser capaz de 

enxergar algumas coisas importantes por trás de um banquete desses, assim 

como as intenções do anfitrião. Se tal anfitrião é descrito como uma 
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“autoridade”, o leitor provavelmente está abaixo dele, de modo que um 

encontro assim pode ser baseado em segundas intenções, às quais o sábio 

deve estar atento. 

Daniel percebeu muito bem que a bondade de Nabucodonosor em lhes 

oferecer fartos banquetes era fazer com que, gradualmente, ele e seus amigos 

deixassem seus valores e se tornassem mais parecidos com os babilônicos. 

Por isso, quando muita bondade lhe for oferecida, não é errado aceitar. Porém, 

nunca abandone seus valores cristãos para agradar seu benfeitor, nem lhe 

fique devendo favores que podem comprometer sua integridade mais à frente. 

Melhor um homem íntegro de barriga vazia que alguém sem caráter de barriga 

cheia. 

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

a) Tome cuidado com as “segundas intenções” do coração.  O 

coração do homem é mal, dele procede os maus desígnios (Mt 7.21), 

por tanto, precisamos estar em constante oração e dedicação a uma 

vida para a glória de Deus, para não pecarmos. 

b) Mantenha um caráter cristão impecável mediante qualquer 

autoridade que você esteja. Nada e ninguém, com o status e poder 

que tenha, pode ser mais importante e mais valioso que uma vida cristã 

autêntica e dependente do Senhor, por isso, não venda sua vida por 

nada que esse mundo possa oferecer. 

 

6. Pedidos de oração – Catar 

ORE  

Quando um cristão de origem muçulmana é descoberto, enfrenta 

pressão e violência para deixar Jesus. Clame para que eles sejam consolados, 

protegidos, acolhidos e supridos por Deus.  


