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O CONVITE DA SABEDORIA 
Provérbios 1. 20-24 

 

1. Leitura: Salmo 139 

2. Cântico: Salmo 139 – João Manô 

IBSPLAY https://youtu.be/xZ8xgsxxnnA 

3. Confissão/Gratidão:  Rendam graças ao Senhor por sua misericórdia e os 

livramentos concedidos a vocês. Se possível, façam uma breve lista de como isso tem 

se manifestado em suas vidas. 

4. Leia Provérbios 1. 20-24: Em contraste a ideia anterior, referente aos convites que 

levam a caminhos de perdição, neste trecho Salomão destaca o convite mais 

importante de todos, que é o convite da sabedoria. Ele personifica a sabedoria, ou 

seja, a trata como uma pessoa que vem gritando do alto de um monte e que chama 

os tolos ao conhecimento.  

Ao lermos percebemos que Salomão supõe uma cena curiosa. Ele propõe uma 

situação em que “a sabedoria clama em voz alta nas ruas, ergue a voz nas praças 

públicas; nas esquinas das ruas barulhentas ela clama, nas portas da cidade faz o 

seu discurso”. Imagine esta imagem, alguém descendo uma rua gritando de cima a 

baixo: “Venham ser sábios, abandonem a tolice, venham ser sábios! Sabedoria aqui! 

Venham!”.  

 

Então, após descer oferecendo-se a todos, a sabedoria se dirige às pessoas que mais 

precisam dela e indo direto ao ponto, sem floreios, dize-lhes: “Até quando vocês, 

inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até 

quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o 

conhecimento?”. Assim, os “inexperientes”, os “zombadores” e os “tolos” recebem um 

claro alerta de que estão trilhando caminhos errados que precisam ser urgentemente 

abandonados. Palavras duras para iniciar uma conversa! 

 

https://youtu.be/xZ8xgsxxnnA
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A sabedoria manifesta esse convite em razão da necessidade das pessoas por 

verdadeira sabedoria. Vivemos em um mundo caótico que valoriza a banalidade e que 

não comtempla a beleza, mas ama a tolice.  

Temos então o maravilhoso convite de que, “se acatarem a minha repreensão, eu lhes 

darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos”. Na prática, a 

ideia é que a pessoa que entende sua tolice e busca sabedoria, acaba aprendendo-a 

e beneficiando-se dela, seja rico ou pobre, instruído ou simples. A oferta da sabedoria 

é aberta a todos, atrelada apenas à condição “se acatarem a minha repreensão”.  

 

Apesar da proposta parecer irrecusável, há quem tenha uma ideia tão elevada de si 

que não acredita precisar de nenhum ensino adicional. Há também quem se sinta 

ofendido com qualquer correção que receba. E há aqueles que desprezam a 

sabedoria, buscando apenas prazer e diversão em suas vidas. Assim, por mais 

absurdo que possa parecer, o texto diz: “Vocês, porém, rejeitaram o meu convite; 

ninguém se importou quando estendi minha mão!”.  

 

A grande ideia que podemos extrair deste provérbios é que precisamos reconhecer, 

enquanto é tempo, a necessidade que cada um tem da sabedoria exposta na Palavra 

de Deus. Afinal, quando tais homens estiverem diante de Deus e quiserem lhe dizer 

tardiamente um “sim”, o que irão ouvir de volta será um sonoro e decidido “não”. 

 

Dentro desta ideia, a proposta de Salomão é nos fazer refletir nas inúmeras vezes que 

preferimos abraçar a tolice ao invés de seguir os caminhos de saberia. Salomão busca 

instigar-nos a pensar as tantas vezes que agimos de forma imprudente e como isso 

pode nos custar caro. Além disso, temos que compreender que a verdadeira sabedoria 

encontra-se revelada em Cristo, essa verdade pode ser observada em dois textos – 

confira: Hebreus 1.1-3; Colossenses 1. 13-20.  

Cristo é a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Nele 

temos a realização mais sábia de toda terra, a qual não penetrou nos corações dos 

homens, a redenção por meio da cruz (1 Coríntios 1. 23-25; Romanos 13. 33-36).  

 

 



I G R E J A  B A T I S T A  S H E K I N A H 
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 

3 

5. Pensamento para a devoção pessoal/ em família:  

Decida-se: Você deseja andar em sabedoria ou permanecer em tolice.  

Lembre-se: Ser sábio é estar atento a todo conselho de Deus presente nas Escrituras. 

Deus nos abençoe! 

 

6. Cântico: Melhor que a vida – João Manô 

IBSPLAY https://youtu.be/Q1Wba_EItTI 

7. Intercessão: Ore por aqueles que estão perdendo sua vida na busca por bens, 

riquezas e prazeres fúteis, para que encontrem alegria plena em Cristo. 

 

https://youtu.be/Q1Wba_EItTI

