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1. Leitura: Salmo 100 
2. Cântico: Nosso Deus (Our God) – Luciana Debortoli 

IBSPLAY: https://www.youtube.com/watch?v=Newz1WBov9g 

 

3. Confissão/Gratidão: Exaltem ao Senhor em oração, confessem os pecados perante 
Deus e agradeçam por seu perdão e graça sobre nossas vidas. 

 
4. Leia Provérbios 3.16-18: Todos nós desejamos ser mais sábios e aquele que busca a 
sabedoria entende que a mesma não se encontra em círculos intelectuais, na mesa dos 
grandes, ou algo semelhante. O “temor ao Senhor” é o princípio da sabedoria (Pv 1.7; Sl 
11.10), logo vemos que o homem sábio é encontrado quando o mesmo vive para a 
glória de Deus (1 Co 10.31). 

Ao seu derredor os homens estavam ocupados na tarefa absorvedora de ajuntar 
riquezas e conseguir honrarias. O autor do livro se esforça, portanto, para demonstrar 
(v13-18) que a sabedoria celestial é algo infinitamente mais precioso que todas as coisas 
que os homens costumam buscar, e que, em realidade, tal sabedoria possui a chave das 
coisas mais desejadas por eles (v17), coisas essas que são adicionadas como um 
subproduto da busca pela sabedoria.  

Os que buscam sabedoria no Senhor, recebe a certeza de uma vida longa, receberá 
riquezas e honra, mas não aquela que o mundo oferece, mas uma riqueza que acumula 
tesouros nos céus (Mt 6.19-20) e uma honra que vem do Senhor, não dos homens. Além 
disso, tais benefícios provam que o caminho do Senhor é agradável e nela recebemos 
uma paz que excede todo entendimento (Fp 4.7). A expressão árvore da vida (18) sugere 
que a sabedoria é uma fonte de vida em constante crescimento para aqueles que a 
obtêm. 

SDG! 

5. Aplicações 

Existem benefícios maiores e melhores que esses, que possamos receber? Que a 
sabedoria que almejamos e buscamos seja aquela que vem do Senhor, pois “Se, porém, 
algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade 
e sem reprovações, e ela lhe será concedida (Tg 1.5). 

 
6. ORE MISSÃO - IÊMEN: Para que as igrejas domésticas sejam oásis para os cristãos ex-
muçulmanos no Iêmen. Peça a Deus que esses grupos sejam um lugar de crescimento e 
de comunhão onde Jesus é adorado e sua presença manifesta. 

https://www.youtube.com/watch?v=Newz1WBov9g

