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SEJA PRUDENTE 

Provérbios 25.6-7 

 

1. Leitura inicial: Salmo 101.1 

2. Cântico: Corpo e família 

IBSPLAY: https://youtu.be/O-eeA4oodj8 

3. Confissão/Gratidão – Senhor, ensina-me a guardar meu coração em 

santidade, e ajuda-me a ouvir a Tua voz com simplicidade e poder. Minha 

família decide andar ao Teu lado todos os dias.   

4. Leia Provérbios 25.6-7 – O provérbio de hoje nos ensina a respeito da 

prudência perante aqueles que possuem algum status mediante a sociedade. 

Hoje vemos inúmeras pessoas tentando a sorte de se tornar famoso. 

Muitas das vezes fazendo coisas mirabolantes para ter alguns segundos de 

fama. Outros, através da bajulação, tentam se promover para obter algum tipo 

de benefício no fim. Mas, apesar dessa atitude ser algo “normal”, isso não quer 

dizer que tal atitude é algo nobre ou sábia que deva ser imitada. 

O autor deixa claro ao dizer “Não se glorie na presença do rei, nem se 

ponha no meio dos grandes”. Isso quer dizer que não devemos, a qualquer 

custo, aparentar ser mais do que somos, ser melhor que os demais (em 

detrimento do próximo) ou assumir funções ou cargos dos quais não nos cabem 

assumir. Fazê-la significa atropelar a todos e ser alguém que se impõe de 

maneira desrespeitosa e arrogante. 

Então, o que deve ser feito? O autor deixa claro “porque melhor é que 

lhe digam: ‘subam pra cá’ do que ser humilhado diante do príncipe.”; ou seja, 

não precisamos usar de todos os meios para obter fama, status ou 

reconhecimento. Devemos fazer aquilo que nos é proposto, sempre como se 

fosse ao Senhor. Eclesiastes 9.10, diz: “Tudo quanto te vier à mão para 

fazer, faze-o conforme as tuas torças”, isso nos ensina duas coisas: 

https://youtu.be/O-eeA4oodj8


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. Focar no que está em sua mão, e não na vida impossível e 

idealizada; 

2. Fazer conforme sua realidade e da melhor forma possível. Não é 

conforme o influenciador! 

O que isso nos ensina junto a provérbios? Que façamos tudo o que nos 

é proposto sem a intencionalidade de ser maior ou mais importante que nosso 

próximo, sem visar benefícios próprios e sem se colocar em uma posição que 

não seja a realidade, sempre buscando fazer somente aquilo que está sob nossa 

responsabilidade da melhor forma possível. 

Lembrando sempre o que as Escrituras nos ensinam: “Tudo o que 

fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as 

pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É 

a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo.” (Colossenses 3.23 e 24). Ter 

essa atitude é prudência. 

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

a) Seja sincero no servir. Não bajule seus líderes ou chefes, sempre 

busque ser verdadeiro, no Senhor, e em tudo que você precise fazer. 

b) Seja prudente em tudo o que fizer. Isso significa ser sensato, evitar as 

inconveniências, os perigos, é ser alguém com precaução, calmo, 

ponderado e paciente perante assuntos delicados e difíceis. 

c) Seja humilde, aguardando o reconhecimento vir dos outros, já que fazer 

o contrário disso é ser arrogante e fazer um marketing pessoal. 

d) Seja alguém de caráter, convicção e competência. 

 
6. Pedidos de oração – Etiópia 
 
ORE   
 

Clame pelo ministério com mulheres e jovens. Peça que Deus levante 

mais cristãos disponíveis para aprender e agir com sabedoria para o 

fortalecimento da igreja no país. 


