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O ENSINO QUE PRODUZ VIDA 

Provérbios 4.3-4 
 

1. Leitura: Isaías 25.1 

2. Cântico: Senhor, preciso de Ti 

IBSPLAY: https://youtu.be/QvHXBEHA6ps 

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 4.3-4 

Nos versos anteriores aprendemos que os filhos devem ouvir a instrução de seus 

pais, pois elas derivam do próprio Senhor, nosso Deus; também, que tais 

instruções são um canal para a comunicação da vontade de Deus. 

Agora, o autor traz mais motivações para que venhamos ouvir e reter o ensino 

dos pais, colocando-se na posição do leitor, de filho, que assim um dia outrora 

ele fora. Ele qualifica a natureza de sua infância (declaração que pode ser banal), 

se refere não ao seu estado físico, de um infante, mas à sua natureza espiritual. 

Como um verdadeiro filho, o autor reproduzia a natureza espiritual de seu pai. 

No pensamento hebraico, a filiação não era apenas uma questão biológica, mas 

de obediência. No caso da rebeldia do filho, o mesmo era rejeitado (Dt 21.18-21; 

32.19,20; Os 1.9; Mc 3.35). 

A instrução ao filho era iniciada no momento que o infante desmamava (1Sm 1), 

por curiosidade, o desmame acontecia após os três anos de idade. Ao dizer “uma 

criança inexperiente”, o autor afirma que seu corpo e seu caráter eram fracos e 

sensíveis porque ainda não havia desenvolvido plenamente e era inexperiente 

(Gn 33.13; 2Sm 3.39; 1Cr 22.5; 29.1). Apesar de sua inexperiência, sua mãe o 

considerava estimado, um adjetivo que ressalta seu status único e amado junto 

dela. 

Por fim, o autor introduz o verso 4 com o ensino catequético que recebia de seu 

pai. Há uma relação mútua entre o instrutor investido de autoridade, pronto para 

ensinar algo, e o aprendiz, pronto a receber esse ensino. O autor finaliza a 
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harmonia desses versos com o “você viverá”, ou seja, obedecer aos pais gera 

em nós vida (Ef 6.1-3). 

5. APLICAÇÃO: 

Precisamos, muito, ouvir aquilo que nossos pais tem para nos ensinar. Não são 

ensinos tolos ou sem fundamento, mas são instruções cheias da vontade de 

Deus. Os pais precisam instruir seus filhos, no Senhor. 

A primazia da felicidade dos pais é ver seus filhos amando, servindo e adorando 

o Senhor em tudo na sua vida. 

Será que, enquanto filhos, estamos obedecendo a Deus, ouvindo a instrução de 

nossos pais? 

Será que, enquanto pais, estamos obedecendo a Deus instruindo nossos filhos 

em Seus Mandamentos?  

6. Intercessão: Na lista de orações disponibilizada nos grupos da IBS, interceda 

por cada um dos irmãos 

7. ORE POR MISSÕES - MALÁSIA  

Interceda pelas famílias e pelos cristãos desaparecidos no país, como o pastor 

Raymond Koh e o casal de pastores Joshua Hilmi e Ruth Sitepu. Que os casos 

sejam resolvidos e os responsáveis punidos. 


