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A IMPORTÂNCIA DE OUVIR 
Provérbios 1. 5-6 

 
1. Leitura: Salmo 99. 1-5 

2. Cântico: Perdão e graça 

IBSPLAY: https://youtu.be/O6_dcurBpFE 

3. Confissão/Gratidão: Em oração, reconheça a grandeza de Deus, clame ao Senhor 

confessando os seus pecados e agradeça o seu perdão e sua providência.   

Leia Provérbios 1.5-6: Um provérbio é um ditado poético, conciso, vívido, que 

convida à reflexão e transmite muitas verdades em poucas palavras.  Eles ensinam 

sabedoria prática para administrar a vida e a rotina diária.  

A. Se o sábio der ouvidos  

Há alguns que pensam que a sabedoria se encontra no muito falar, mas não é isso 

que vemos neste livro de sabedoria. Aqui, neste pequeno provérbio, Salomão nos 

chama a atenção para a difícil tarefa de ouvir. O sábio aumenta o seu conhecimento 

pelo muito ouvir e não pelo muito falar. A ideia é que os ouvidos do sábio estão sempre 

atentos para ouvir, mas não de uma maneira acrítica, muito pelo contrário!  

Qual a regra para aumentar o conhecimento e poder dar conselhos sábios? Ouvindo! 

Até os homens sábios e de entendimento têm que parar de pensar e falar e, em vez 

disto, ouvir para se tornar mais sábio! Sua idade ou sabedoria não importam. Para 

aprender mais e poder chegar ao conselho dos sábios, você tem que ouvir instruções 

dos outros. 

A sabedoria é adquirida pelos ouvidos, não pela boca! Você tem dois ouvidos, mas 

uma só boca. Você deve ser rápido no ouvir e lento no falar (Tg 1:19). Entretanto, o 

homem tolo prefere falar, pois ele quer mostrar aos outros a sua sabedoria. Mas um 

homem sábio fechará a sua boca e abrirá os seus ouvidos, para poder ouvir os ensinos 

dos seus professores e obter conhecimento. 

O livro de provérbios enfatiza essa verdade, perceba o que diz Provérbios 9:9: “Dá 

instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio; ensina ao justo, e ele crescerá em 

entendimento.” E ainda Provérbios 12:1 “O que ama a correção ama o conhecimento, 
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mas o que aborrece a repreensão é um bruto.” Receber instrução e amar a correção 

é sinônimo de saber ouvir, e isto significa ser sábio.  

Então saber ouvir é uma virtude do sábio e só é verdadeiramente sábio aqueles que 

sabem ouvir. “Presta bastante atenção aos sábios conselhos, e recebe de coração a 

orientação, assim alcançarás a sabedoria” (Pv 19.20). E o autor repetirá no decorrer 

do livro: “ouvi!”. “Ouvi, filhos meus, a instrução do pai; prestai atenção [...]” (Pv 4.1). 

B. E quem tem discernimento [...]  

Os que tem discernimento são os sábios, ou seja, aqueles que sabem ouvir. Este que 

sabe ouvir “obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e 

enigmas dos sábios” A princípio, ele parece se referir a charadas ou a brincadeiras de 

perguntas, mas o livro todo não tem nada parecido com isso. Ao que tudo indica, ele 

se refere aos problemas e dificuldades da vida e dos relacionamentos, os quais, por 

vezes, parecem enigmáticos para as pessoas, de modo que somente os sábios 

conseguem se comportar bem diante deles. 

Você tem sido um bom ouvinte ou tem falado mais do que sabe? Exercite a 

capacidade de ouvir mais e seja sábio! 

6. Cântico: O teu trabalho é descansar em mim 

IBSPLAY: https://youtu.be/yOXmW48OIVs 

7. Intercessão: Santo és tu, Senhor Todo-Poderoso, que era e que é, e que há de vir. 

Concede-nos força e convicção para te adorar com nossas ações, bem como com os 

nossos lábios, para que em toda oportunidade possamos glorificar o teu nome: 

mediante Jesus Cristo, nosso SENHOR. Amém. 
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