
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 

 

PERSEVERE NO TEMOR DO SENHOR 

Provérbios 23.17-18 

 

1. Leitura inicial: Salmo 51. 10 

2. Cântico: Dai-me um coração igual ao Teu 

IBSPLAY: https://youtu.be/XaZnAF2Cdm0 

3. Confissão/Gratidão – Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua 

benignidade; e, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas 

transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do 

meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está 

sempre diante de mim. Pequei contra ti, contra ti somente, e fiz o que é mau 

aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu 

julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. 

Eis que te agradas da verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a 

sabedoria.  

4. Leia Provérbios 23.17-18 – A tentação de invejar pessoas que têm dinheiro, 

fama, influência e admiração não é pequena. Por isso, Salomão trata dela aqui 

e em outros textos adiante (Pv 24.1,2,19,20). Para introduzir o assunto, ele diz 

“não inveje os pecadores em seu coração”. A menção ao “coração” pode ser 

um pouco redundante e desnecessária, a não ser que ele queira mostrar, como 

parece ser o caso, quão profundo esse sentimento pode se instalar em alguém.  

Uma pessoa pode ser consumida pela inveja deixando de viver sua 

vida como deveria. Em um caso assim, mesmo as mais simples bênçãos se 

tornam lembretes de que nada disso é suficiente para o invejoso. Ele não vive 

com o que tem, mas lamentando o que não tem. A esses, Salomão diz que 

“melhor será que tema sempre ao Senhor”, primeiro contendo os impulsos e 

desejos pecaminosos por temor a Deus e depois infundindo gratidão pelo que a 

graça divina tem providenciado a cada dia. 

https://youtu.be/XaZnAF2Cdm0
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Se a inveja é tão ruim e a inveja de um ímpio, pior ainda, por que, 

então, o crente iria ser levado por um sentimento como esse? A resposta é 

algo que transcende o simples desejo de possuir bens. O que todos os homens 

parecem almejar é a sensação de segurança baseada na possibilidade de 

controlar as circunstâncias — algo para o qual o dinheiro é fundamental. Mas 

quem disse que o servo de Deus tem de controlar tudo? Em lugar disso, o 

escritor lhe orienta a “agir assim”, ou seja, de modo que “tema sempre ao 

Senhor”. Se isso for feito, o rei sábio diz que “certamente haverá bom futuro 

para você e a sua esperança não falhará”. Ele tira da equação o dinheiro como 

agente de garantia do bem-estar e da segurança dos servos de Deus e coloca 

o próprio Senhor como provedor e protetor em tudo (Salmo 127.1-2). Portanto, 

seja grato por tudo que Deus lhe deu, pelo sustento diário e pelo contexto em 

que ele o colocou, lembrando que seu futuro é ao lado do trono celeste, 

enquanto o futuro dos ímpios é o inferno. 

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

a) Não dependa do dinheiro para ter uma vida tranquila e segura. 

Devemos ter dependência total de Deus, pois ele, de forma soberana, 

nos providência tudo o quanto necessitamos. 

b) Temer ao Senhor é essencial para nossa vida! Tal temor nos ensina 

sobre o pecado, o quanto ele nos afasta de Deus, por isso precisamos 

teme-lo para que possamos vencer o pecado. 

c) Tenha contentamento. Contentamento com a vida e com tudo o que 

você possui hoje, isso não significa anular algo melhor futuramente, mas 

sim ser eternamente grato por tudo o que Deus já tem lhe dado hoje. 

 

6. Pedidos de oração – China 

ORE  

Ore para que parceiros locais alcancem os cristãos vulneráveis com 

literatura cristã, treinamento e comunhão. Peça que sejam protegidos e que 

nada os impeça de compartilhar o evangelho. 


