
   

 

 
 

 
 

 

De 01 a 31 de Julho de 2020 

igrejabatista.org.br 

 
O inverno chegou e com ele uma nova série de mensagens. Provérbios para a vida será nossa 

reflexão durante o mês de Julho. A cada dia, somos confrontados com inúmeras decisões. 

Provérbios é uma bússola que nos ajuda a navegar pelas águas escuras da vida. Oferece sabedoria, 

instrução para viver e orientação para alcançar um caráter forte. Mostra como podemos ser bem 

sucedidos em qualquer situação ao permanecermos calmos durante as crises, termos paciência nas 

dificuldades, sermos gentis ao sofrer provocações e firmes quando confrontados com tentações. 

Acima de tudo, mostra que a fonte de toda a sabedoria é o relacionamento correto com Deus. Veja 

a seguir como será a dinâmica da série. 

 

 

- AOS DOMINGOS 

Seguiremos compartilhando as reflexões por vídeo em nosso canal do youtube, às 10h de domingo 

e, às 11h, nos encontramos para a Live C.A.F.E. na página do facebook, com um bate papo sobre a 

reflexão da semana. 

 

 

- DIARIAMENTE 

Como o livro de Provérbios possui 31 capítulos, vamos ler 01 capítulo por dia, iniciando na quarta, 

dia 01 de Julho. Nossos devocionais serão diferentes de como foi na Série de Tiago; a leitura será 

diretamente em Provérbios. Em nosso aplicativo e site, compartilharemos uma agenda de leitura 

diária. Use sua Bíblia (impressa ou digital) e registre o que Deus te mostrar a cada dia. Você 

também pode usar uma destas alternativas: 

 

- Plano de leitura: acesse https://my.bible.com/pt/reading-plans/149 e clique em "Começar este 

plano". (é possível convidar outras pessoas e compartilhar suas anotações) 

- Bíblia em áudio: acesse https://my.bible.com/pt/bible/129/PRO.1.NVI e escolha a versão que mais 

lhe agrada, o tamanho da letra e clique no ícone do auto falante.  

 

Obs.: Se você utiliza o Aplicativo IBMS, sempre será notificado das postagens e informações novas. 

 

  

yotube.com/IBMSVIDEO
https://www.facebook.com/igrejabatista.montserrat
https://my.bible.com/pt/reading-plans/149
https://my.bible.com/pt/bible/129/PRO.1.NVI


   

 

- ORIENTAÇÕES PARA SUA LEITURA DIÁRIA 

Ao fazer seu devocional diário (M.A.P.A.), a ideia é que você não somente leia o texto mas permita 

que a Palavra "leia" você, te impulsionando a resoluções e ações a partir dele, considerando o 

seguinte: 

 1) Ore pedindo a Deus para iluminar seu entendimento durante a leitura; 

 2) Comece a leitura com as duas perguntas em mente: 

  - O que Deus quer me dizer?  

  - O que vou fazer para colocar isso em prática? 

 3) Compartilhe com alguém. 

  

 

- VAMOS CRESCER JUNTOS? 

Uma das maneiras de abençoarmos a vida de nossos irmãos é compartilhar o que Deus disse ou fez 

em nós mesmos. Por isso queremos te ouvir neste tempo e, para participar, grave seu testemunho 

em vídeo assim: 

 - inicie dizendo "Olá, eu sou o/a (seu nome) e a palavra/ensinamento que mais falou 

 comigo esta semana em Provérbios foi..." 

 - utilize o celular na posição horizontal. 

 - fique próximo (do celular ou câmera) para captar melhor o áudio. 

 - faça um vídeo de no máximo 30 a 40 segundos. 

 - envie para o e-mail terciodarosa@igrejabatista.org.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que a nova estação, mais do que novas mensagens, traga a sabedoria do Pai como uma bússola 

para nossos dias, nos fortalecendo no relacionamento com Ele para seguirmos compartilhando 

amor, fé e esperança. 

 

 

 


