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DISCERNIMENTO 

Provérbios 2. 11-15 

 

1. Leitura: Salmo 121.5-8 

2. Cântico: “A começar em mim”  

IBSPLAY https://youtu.be/4jwKoY8xMlU 

3. Confissão/Gratidão: Exaltem ao Senhor em oração por suas maravilhas, 

confessem os pecados perante Deus e agradeçam por sua graciosa salvação. 

4. Leia Provérbios 2.11-15 Neste capítulo Salomão passa a descrever vários 

benefícios que colhemos quando obtemos a sabedoria que vem de Deus. 

O discernimento como benefício da sabedoria 

No versículo 11, o discernimento é apresentado como um resultado positivo que 

vem de recebermos a sabedoria de Deus. 

Se prestarmos atenção esse versículo segue o encadeamento iniciado no 

versículo 2 do mesmo capítulo: “se você der ouvidos à sabedoria... então... 

entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus (v.5)... 

entenderá a justiça, o juízo e a equidade (v.9)”. E no v. 2, então, o discernimento 

é destacado como uma característica específica da sabedoria. 

O que é discernimento? 

A palavra traduzida por discernimento (tradução da Nova Almeida Atualizada), 

tem o significado de prudência, de ter bom senso e capacidade de escolher 

corretamente, ou seja, aplica-se às decisões que tomamos no dia-a-dia. 

Esse bom senso não pode ser confundido com o bom senso geral dos homens, 

uma vez que a sabedoria terrena é animal e diabólica (Tiago 3.15). Trata-se de 

sabedoria procedente de Deus para aqueles que já foram tornados novas 

criaturas. Não se pode pensar em discernimento espiritual para aqueles que 

ainda estão mortos em seus delitos e pecados (Efésios 2.1).  

https://youtu.be/4jwKoY8xMlU
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Portanto, antes de buscar qualquer sabedoria para viver seu dia-a-dia, deve-se 

buscar primeiro a salvação, por meio da fé no sacrifício substitutivo de Cristo 

pelo pecador. 

Importante ressaltar que esse discernimento não é uma espécie de adivinhação, 

em que não sabemos o que fazer e, depois de orar, “chutamos” uma escolha por 

achar que “Deus vai guiar”. Muito pelo contrário. A coerência com o livro de 

Provérbios nos leva a ver que é necessário buscar o conhecimento da vontade 

revelada por Deus na Bíblia. O versículo 4 diz que devemos “buscar a sabedoria 

como a prata e (...) como se procuram tesouros escondidos”. Então não se trata 

de um conhecimento que “cai do céu” sem uma busca diligente e constante nas 

Escrituras. Ou seja, o discernimento está ligado à busca pelo conhecimento de 

Deus. 

Benefícios do discernimento 

Na sequência, começa-se a descrever os benefícios para aqueles que tomam 

decisões com a sabedoria vinda da parte de Deus: 

I. Proteção (v. 11): o discernimento é um instrumento de Deus para 

proteger seus filhos do mal. Trata-se no mal em geral, das 

consequências ruins que as decisões tomadas sem discernimento 

acabam trazendo. 

II. Livramento dos homens maus (v.11-15): se agirmos com 

discernimento, saberemos identificar o caminho do mal e aqueles que 

são perversos. 

Os homens maus são descritos como aqueles que dizem coisas perversas (v. 

12), abandonam os retos caminhos de Deus (v. 13), tem prazer em fazer o mal 

e se alegram com o pecado (v. 14) e que se desviam dos caminhos que o homem 

deve andar (v. 15). 

Antes que você tente pensar em alguém que seja “tão mau assim”, lembre-se 

que esse é o estado de todo homem caído, sem Deus (Romanos 3.23) e morto 

em seus pecados (Efésios 2.1). 
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Se você já é alguém transformado, não deve ouvir conselho de pessoas que 

ainda permanecem endurecidas em seu pecado, mas buscar discernimento por 

meio do regular estuda da Bíblia e dependência em oração. 

Você tem buscado discernimento para sua vida? 

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

a) Você é alguém que já creu em Cristo como seu salvador? 

b) Se você já creu em Cristo como salvador, você tem buscado 

diligentemente conhecer a vontade revelada por Deus na Bíblia para 

tomar decisões sábias? Tem orado pedindo discernimento a Deus? 

c) Você tomou decisões que te fizeram desviar dos retos caminhos de Deus, 

levaram por caminhos maus e para mais longe Dele? Arrependa-se, peça 

perdão e discernimento a Deus para que Ele te guie para fora desse mau 

caminho. 

6. Intercessão: Ore por aqueles que estão afastados dos caminhos de Deus. Ore 

pelas decisões que você, seus queridos e nossa igreja precisa tomar, para que o 

façamos sempre com discernimento. 

7. Conclusão: Porque Jesus se entregou por nós e se fez nossa sabedoria (1 

Coríntios 1.30), podemos receber discernimento divino para nossa vida e 

tomarmos decisões em conformidade com a vontade revelada de Deus. 
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ORE POR MISSÕES 

 

Com 63 pontos, Brunei se classificou em 37° lugar na 

Lista Mundial da Perseguição 2020. A pontuação é a 

mesma do ano anterior e reflete uma estável, mas difícil 

situação para os cristãos no país. 

 

            BRUNEI 

 
  

 

Tipo de 
Perseguição: Paranoia 
ditatorial  e opressão islâmica 
 
Capital: Bandar Seri 

Begawan 

Região: Leste e Sudeste 

Asiático 

Líder: Hassanal Bolkiah 

Governo: Monarquia 

absolutista 

Religião: Islamismo, 

cristianismo, budismo e outras 

Idioma: Malaio, inglês e 

dialetos chineses 

Pontuação: 63 

População: 439 MIL 

População Cristã: 55,3 MIL 

 

PEDIDOS DE ORAÇÃO DE BRUNEI 

• A conversão do islamismo para o cristianismo é 

ilegal no país. Peça ao Senhor para que isso mude 

e os cristãos possam evangelizar com liberdade. 

 

• Ao se converterem, muitos cristãos ex-

muçulmanos são separados de seus cônjuges e 

filhos. Apresente a Deus a legislação do país para 

que seja alterada. 

 
 

• A pressão para que um convertido ex-muçulmano 

retorne à antiga fé é muito forte de todos os lados. 

Interceda para que os cristãos tenham a fé 

completamente firmada em Cristo. 

 

Acompanhe: https://www.portasabertas.org.br/lista-mundial-da-perseguicao/brunei 

 

https://www.portasabertas.org.br/lista-mundial-da-perseguicao/brunei

