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SABEDORIA 

Provérbios 24. 3-4 

 

1. Leitura inicial: Salmo 70.4 

2. Cântico: O amor de Deus  

IBSPLAY: https://youtu.be/QdRtmQ5n280 

3. Confissão/Gratidão – O Pai conhece o seu coração, por isso não adianta 

esconder dele (pecados) em nossas orações. Ore a ele buscando uma vida 

de santidade, ore por sua família. 

4. Leia Provérbios 24. 3-4 – Este provérbio nos apresenta o que é necessário 

para a edificação de um lar sábio e feliz. 

Um lar sábio e feliz não provém de materiais como concreto e ferragens. 

Um lar sábio e feliz é fruto se dá pelo cultivo da sabedoria e do discernimento 

nas relações entre as pessoas que constituem esse lar. O autor claramente nos 

diz que “com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida”. 

Portanto, perceba a despreocupação do autor com portas e janelas, paredes e 

compartimentos. Pois, os integrantes de uma família são o que constituem um 

lar.  

Diante disso, compreendemos que o lar tem a ver com relações e 

pessoas e não necessariamente com coisas de natureza material. Entretanto, a 

maioria dos desgastes interpessoais e até separações se dão por uma má 

compreensão do que significar um lar. Em nossos dias, homens e mulheres 

que acreditam que sua felicidade está nas coisas que podem edificar com as 

mãos, enquanto necessitam edificar suas almas. Assim, vemos pessoas se 

alegrando em conquistar bem materiais, mas o custo é que não possuem 

tempo para conquistar o coração dos filhos. Os cômodos da casa feliz não 

consistem em móveis adornados e peças exclusivas, mas consiste em 

conhecimento: “pelo conhecimento os seus cômodos se enchem do que é 

precioso e agradável”. Em resumo, o escritor afirma a seus leitores que a 

https://youtu.be/QdRtmQ5n280


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 

 

receita de um casamento bem sucedido e de uma família feliz é que seus 

membros conheçam a Deus e estudem sua Palavra a fim de segui-la. 

Diante dessas verdades somos chamados a edificar nosso lar no 

conhecimento de Cristo. O conhecimento de Cristo é indispensável para a 

edificação de um lar sábio e feliz. Reúna sua família em torno da Palavra da 

verdade. Adorne sua casa com a graça que vem do alto. 

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

a) Cultive um ambiente de festa perene em seu lar. Celebre todos os dias a 

graça da salvação.  

b) Adorne sua casa com sabedoria, proclame o Evangelho de salvação e 

transformação em todo tempo. 

c) Busque conquistar sua casa dos sonhos, coloque isso em oração, mas não 

permita que esse desejo se torne caro. 

Maridos: Conquistem o coração da sua esposa e de seus filhos; 

Esposas: Conquistem o coração do seu marido e filhos; 

Filhos: Alegrem o coração dos seus pais. 

d) Promovam um momento em família para uma “conversa subvertida”. Nessa 

conversa vocês deverão falar sobre o que podem abrir mão - e não sobre o que 

devem abraçar – para terem mais tempo em família.  

6. Pedidos de oração – Tajiquistão 

ORE  

Interceda pelas crianças cristãs que enfrentam hostilidade nas escolas 

por seguirem a Jesus. Ore para que experimentem o cuidado de Deus e 

testemunhem o amor dele aos colegas e professores. 


