
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 

 

SEJA HONESTO 

Provérbios 23.10-11 

 

1. Leitura inicial: Salmo 41. 12-13 

2. Cântico: Oração 

IBSPLAY: https://youtu.be/1L7o48LNGtQ 

3. Confissão/Gratidão – Eu sou totalmente miserável, bem como totalmente 

culpado, não tendo nada de mim mesmo com o que recompensar-Te, mas eu 

trago Jesus a Ti, nos braços da fé, pedindo à justiça dEle que compense as 

minhas iniquidades, regozijando-me de que Ele será pesado na balança por 

mim, e satisfará a Tua justiça. 

4. Leia Provérbios 23.10-11 – Este provérbio nos ensina sobre não remover 

os marcos antigos e o cuidado com os mais necessitados, garantindo o lhes 

são de direito. 

O oitavo  mandamento  da  lei  de  Deus aborda a questão da 

propriedade privada. O furto é uma quebra dessa lei. Nenhum indivíduo, 

nem mesmo o Estado, tem o direito de remover os marcos e invadir a 

propriedade alheia.  

O abuso de poder, a invasão ilegal,  a  apropriação  indébita de 

bens que pertencem ao próximo são  crimes praticados não apenas 

contra um indivíduo, mas contra o próprio  Deus. As Escrituras, 

advertem  que  ninguém deve ousar entrar no campo dos órfãos, para 

invadir suas terras, porque eles não podem oferecer resistência.  

Quem oprime o fraco e abocanha o que é dos órfãos enfrentará o 

Deus Todo-poderoso como vingador. Esmagar o órfão com truculência, 

invadindo suas propriedades  para  roubar-lhe os bens, é um grave delito 

aos olhos de Deus. Essa injustiça clamorosa provoca a ira divina. 

Aqueles que burlam as leis, subornam testemunhas, compram  

sentenças, corrompem os tribunais para oprimir os fracos e 

enriquecerem mediante as armas da injustiça, mesmo que escapem da 

justiça humana, jamais serão inocentados no juízo divino. Por fim, Deus 
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não se deixa escarnecer. O que uma pessoa semear, isso ela ceifará. Em 

vez de agir  com  violência  contra  o  próximo, o ser humano deve 

aplicar seu coração ao ensino e seus ouvidos ao conhecimento, para 

que ame a justiça,  pratique a misericórdia e ande humildemente com 

Deus. 

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

a) Seja prudente em seus negócios e responsabilidades para que voce não 

venha a mudar os “marcos antigos” 

b) Atente-se, para a fragilidade dos mais necessitados, para que deles não 

sejam tirados os benefícios que lhes foram concedidos. 

c) Seja honesto, garanta o que é de direito de seu próximo e cuidado para não 

ter inveja para não querer o que ele tem. 

 

6. Pedidos de oração – Egito 

ORE  

No Dia da Revolução do Egito, ore para que as autoridades policiais e 

jurídicas tratem os ataques aos cristãos com justiça e respeito. Peça que os 

agressores sejam punidos e desencorajados. 


