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CONFIANDO SOMENTE EM DEUS 

Provérbios 3. 5-8 
 

1. Leitura: Salmo 75. 1 

2. Cântico: É de coração 

IBSPLAY: https://youtu.be/RQVT2jiZ_ts 

3. Confissão/Gratidão: Senhor, destrói em mim todo pensamento altivo, quebra o 

orgulho em pedaços e o espalha ao vento. Aniquila cada trapo imundo da justiça 

própria, implanta em mim a verdadeira pobreza de espírito. Humilha-me para que eu 

possa odiar e aborrecer a mim mesmo. Abre em mim uma fonte de lágrimas 

penitentes, quebra-me, e sara-me. Assim meu coração será habitação propícia para 

meu Deus. 

4. Leia Provérbios 3. 5-8: O provérbio de hoje assevera a importância de confiar em 

Deus de todo o nosso coração. Confiando na revelação inspirada de Deus, e na Sua 

soberana providência, seremos salvos da ignorância da raça humana que insiste em 

caminhar com seus próprios passos e em desacordo com o criador. 

a. “Confia no Senhor de todo teu coração e não te apoies no teu próprio 

entendimento”(3.5-6) 

A confiança é igual à fé. Confiar no SENHOR é crer que Ele existe e acreditar que Ele 

é o galardoador daqueles que O buscam diligentemente (Hb 11:6). A confiança crê 

que Deus tem revelado, através da Bíblia, a Sua perfeita vontade para com os homens 

(Pv 22:20 e 21; Dt 29:29; IITm 3:16-17). A verdadeira confiança em Deus rejeita todas 

as opiniões humanas, na verdade, as considera como sendo vãos falatórios de 

rebeldes ignorantes (Sl 119:128; Is 8:20; ITm 6:3-5 e 20). 

A base da sabedoria é confiar em Deus completamente, de todo o seu coração, em 

todos os aspectos da sua vida! Tal confiança rejeita o questionar a Deus, rejeita 

restrições a respeito da vontade Dele e rejeita a manipulação da sua palavra pela 

inclinação humana. Portanto, trata-se de uma humildade inquestionável o viver pelas 

proposições de que há um Deus. Ele revelou a Sua vontade e Ele recompensa o 

obediente. 

https://www.bibliaon.com/versiculo/salmos_117_1-2/
https://youtu.be/RQVT2jiZ_ts
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Sendo assim, temos que a confiança no SENHOR que leva à sabedoria manisfeta-se 

através de amor genuíno pela Bíblia. Somos convocados, se queremos ser sábios, a 

crê em cada versículo das escrituras como sendo a única e absoluta fonte da verdade, 

no que diz respeito às questões mais cruciais. A confiança também crê que as 

circunstâncias da vida são cuidadosamente orquestradas por um Oleiro todo poderoso 

que exige a nossa obediência. 

b. “Não sejais sábios aos teus próprios olhos; teme ao Senhor e aparta-te do 

mal” (3.7-8) 

Você não temerá a Deus até que tenha esmagado o seu orgulho e desprezado a sua 

sabedoria. É necessária uma visão apropriada de Deus, isto lhe ajudará! Com um 

conhecimento verdadeiro a respeito de Deus, você não menosprezará o pecado e 

este mundo! Você só amará mais santidade quando temer ao SENHOR (Sl 4:4). 

Irmãos, aqui estão alguns versículos preciosos e verdadeiros que nos ajudarão levar 

uma vida que agrade ao Senhor (Sl 111:10; 112:1-3; 128:1-6). 

Lembre-se, o orgulho é presunção arrogante e altiva que deve ser evitado por nós 

cristãos - uma vez que temos uma fonte inesgotável de sabedoria. É uma realidade 

que nós nascemos com essa natureza caída que sempre nos inclina para longe de 

Deus, mas temos a Santa Palavra de Deus capaz de nos tornar sábios para a 

salvação. 

Devemos ter em mente que por nós mesmos nada sabemos, e quanto mais cedo 

entendermos este fato mais estaremos alinhados com o caminho da sabedoria (I Co 

3:18-20). Caso Deus não tivesse se revelado a nós, por meio da sua Palavra, não 

saberíamos de onde viemos, para onde estamos indo, o que somos ou porque 

existimos!  

Portanto, concluímos nosso devocional da seguinte forma: Iremos rejeitar a nossa 

própria sabedoria (Pv 3:7)? Verdade e sabedoria são de propriedade do Senhor e só 

Ele as concede. A autoconfiança é o caminho certo para a destruição (Pv 14:12; Pv 

26:12; ICo 3:18-20). 

Você vai temer ao Senhor (Pv 3:7)? O temor do Senhor é um pré-requisito para obter 

o conhecimento e a sabedoria (Pv 1:7; Pv 9:10) e é o dever de todos os santos (Ec 

https://biblia.com/bible/kjv1900/1%20Cor%203.18-20
https://biblia.com/bible/kjv1900/Eccles%2012.13-14
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12:13-14). Você vai se desviar do mal (Pv 3:7)? O verdadeiro temor de Deus reside 

em odiar e deixar o pecado (Pv 8:13; Pv 16:6; Jó 1:1; Jó 28:28). Pense nisso! 

5. Cântico: Senhor da criação 

IBSPLAY: https://youtu.be/o2iavFA_9BY 

6. ORE MISSÃO - OMÃ: Os cristãos em Omã não podem compartilhar o evangelho 

publicamente, ore para que o Senhor dê a eles estratégia para que mais vidas sejam 

alcançadas no país. Peça a Deus para que novas igrejas sejam aprovadas pelo 

governo, de forma que as pessoas tenham um local para ouvir as boas-novas. Muitas 

cristãs que trabalham como domésticas são vítimas de abuso sexual, principalmente 

por causa da fé. Interceda por essa situação e peça para que seja alterada e que 

essas mulheres possam trabalhar em segurança. 

7. Intercessão: Que eu seja sempre subordinado a ti, dependente de ti, achando-me 

no caminho em que andas, e no qual o teu Espírito se move cuidando para não me 

apartar de ti, tornando-me insensível ao teu amor. 

 

 

https://biblia.com/bible/kjv1900/Eccles%2012.13-14
https://youtu.be/o2iavFA_9BY

