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GUARDE A SENSATEZ E O EQUILÍBRIO 

Provérbios 3. 21-26 
 

1. Leitura: Salmo 148 

2. Cântico: Antífona – 001 CC 

IBSPLAY: https://youtu.be/yEmPxAF6uZo 

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 3. 21-26 – No livro de Provérbios, a sabedoria não é apenas 

um conceito, mas uma pessoa. O próprio Deus é a encarnação da Sabedoria. 

Apartar-se dessa sabedoria é fechar os olhos para a fonte da vida.   

A. Sabedoria,  fonte da vida (3. 21-22). 

A verdadeira sabedoria precisa ser guardada, pois só na sua observância é que 

o ser humano descobre o que significa “bom siso” (mansidão e domínio próprio 

- Gl 5.23). Guardar a sabedoria produz dois resultados: 

O primeiro  deles é a salvação, isto é, vida para nossa alma (v.22). Uma pessoa 

só tem vida quando tem um encontro pessoal com Deus (Gn 32.30). 

O segundo resultado é o adorno. A sabedoria é como um belo colar ao redor do 

pescoço. A sabedoria atrai, embeleza e enriquece. Ela é a expressão da própria 

beleza de Deus refletida em nós.  

B. Sabedoria, o melhor seguro de vida (3.23) 

A sabedoria nos livra de tropeços e quedas. Ela nos conduz em segurança na 

jornada da vida. A insensatez coloca os pés humanos numa estrada 

escorregadia. A tolice nos leva a escolhas erradas e a ignorância nos destroi. Os 

que são regidos pela sabedoria vivem seguros porque são guiados pelos 

preceitos de Deus.  

C. Sabedoria, o melhor calmante (3.24) 

https://youtu.be/yEmPxAF6uZo
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A nossa geração anda perturbada e inquieta. As pessoas vivem ansiosas; são 

como ovelhas sem pastor (Mt 9.36).A ansiedade rouba o sono e o resultado é 

que milhares de pessoas não conseguem dormir sem a ajuda de ansiolíticos ou 

remédios tarja preta. A sabedoria é o melhor calmante. Nenhum remédio pode 

produzir um sono tão gostoso e confiante como a paz de espírito (Sl 4.8). 

D. Deus, nossa segurança (3.25-26) 

Há muitas coisas que nos amedrontam. Há muitos perigos reais e imaginários 

que nos apavoram. O medo pode ser provocado pelo desemprego, crise 

conjugal, crise financeira, pandemia, enfermidade súbita, luto, etc. Mas aqueles 

que são governados pela sabedoria, descansam no cuidado de Deus e sabem 

que sob suas asas estão seguros (Sl 91.1-2).  

 5. Pensamento para a devoção pessoal/ em família: 

Pense em como você deve reagir às aflições e medos dessa vida. Responda 

honestamente as seguintes perguntas: Você tem andado ansioso? Quais os 

motivos da sua ansiedade? Você tem descansado sob o cuidado de Deus? Você 

já experimentou a paz de Deus? Você confia em Deus a ponto de deitar em paz 

e logo pegar no sono? Você tem guiado a sua vida segundo os preceitos de 

Deus? Você já teve um encontro pessoal com Deus?  

6. Intercessão: Santo és tu, Senhor Todo-Poderoso, que era e que é, e que há 

de vir. Concede-nos força e convicção para te adorar com nossas ações, bem 

como com os nossos lábios, para que em toda oportunidade possamos glorificar 

o teu nome: mediante Jesus Cristo, nosso SENHOR. Amém. 

7. ORE MISSÃO - Interceda para que os cristãos tenham liberdade de expressar 

a fé sem serem discriminados. E também para que as igrejas sejam registradas 

sem maiores dificuldades. Clame para que o corpo de Cristo seja vivo e 

dinâmico, expressando o amor de Deus de várias formas e em sabedoria. Peça 

pelas regiões de maioria muçulmana, para que o reino de Deus alcance também 

essas áreas e que os cristãos ex-muçulmanos sejam guardados e fortalecidos 

pelo Senhor. 


