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1. Leitura: Salmo 150 
2. Cântico: Santo – 009 Cantor Cristão 

IBSPLAY: https://www.youtube.com/watch?v=YmyXmYz9Azs 

 

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 3.19 - 20: O Senhor criou o mundo habitável e, por isso, Ele mesmo 
sustenta a vida por meio de Sua sabedoria. A sabedoria é de grande valor para o Senhor, 
pois através dela, Ele criou a terra, criou tudo que nela existe, criou os seres que estão 
nos céus, na terra e debaixo da terra, criou toda a espécie de plantas, criou o sol, a lua e 
as estrelas, enfim, todo o universo conhecido e desconhecido. 

 

Nesses versos podemos perceber como ele aponta para o poder divino e ao mesmo 
tempo que a sabedoria (v19) aponta para a Sua natureza intencional e inteligente. A 
sabedoria humana que implica sobriedade, bom senso, prudência, planejamento 
cuidadoso, trabalho árduo, paciência e todas as outras virtudes ensinadas em 
Provérbios (cp. Jr 10.12; SI 104.24) tem sua base dentro do amplo escopo da sabedoria 
do Senhor. 

 
Se, ao usar a sabedoria como Sua ferramenta, o Senhor realizou as maravilhas das 
diferentes fases da criação - colocar a terra em seus fundamentos separando as águas 
primevas e colocar os céus em seu devido lugar e regar a terra com o orvalho das suas 
nuvens - pense no que sua sabedoria revelada fará com a vida daqueles que a 
encontrarem. Além de estabelecer a terra de uma vez por todas, o Senhor a sustenta 
com as águas vivificadoras. O Senhor não recria a terra, mas sim a renova.  
 
A edificação implícita dos elementos tripartidos do mundo - terra, céus e mares - por 
Deus, como uma casa com um alicerce firme por meio de “sabedoria, entendimento e 
conhecimento” exemplifica o discípulo que constrói sua casa de acordo com as mesmas 
virtudes. 
 

5. Aplicações 

Por isso, nesse novo ano que se inicia, devemos olhar para o nosso Deus e ver que, 
aquele que com todo o cuidado e com toda a sabedoria criou o mundo e tudo que n’Ele 
existe, é o único que pode nos guiar em sabedoria, mediante esse mundo que tende, 
cada dia mais e mais, ao caos. Por isso, persevere em Deus, todos os dias do “novo” ano. 

 
6. ORE MISSÃO - TANZÂNIA: Aisha (nome alterado por segurança) estava fazendo 

faculdade quando os pais descobriram que ela era cristã. Eles a expulsaram de casa e 
se negaram a pagar os estudos. Clame para que a situação seja transformada em 
bênção. 

https://www.youtube.com/watch?v=YmyXmYz9Azs

