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OBEDIÊNCIA: A FÓRMULA DA LONGEVIDADE 

Provérbios 4.10 
 

1. Leitura: Salmos 119.175 

2. Cântico: Bem sei – Eduardo Mano 

IBSPLAY: https://youtu.be/YuxNfrmziHM 

3. Confissão/Gratidão: Agradeça a Deus por sua misericórdia e infinito amor 

que nos proporcionou tamanho livramento do inferno ao enviar seu Filho para a 

nossa salvação. 

4. Leia Provérbios 4.10 – “Meu filho, escute” (v10), pois os passos que damos 

e o caminho que trilhamos dependem não apenas daquilo que herdamos, mas 

o quanto estamos dispostos a ouvir e obedecer aos mandamentos do Senhor, 

ao ensino de nosso Pai. 

O salmista deixa claro que aqui é uma admoestação de um pai para um filho, 

onde, nos versos anteriores (v1-v9) ele deixa claro que os filhos devem ouvir 

seus pais, isso também é sabedoria. Pois os pais apontam para a vontade 

revelada de Deus, aos filhos. Agora, não somente através de uma afirmação, 

mas ele lança uma promessa que os filhos obedientes, são aqueles que 

prolongam suas vidas (Êx 20.12; Pv 3.2; Ef 6.1-3), pois o conselho dos pais é 

derivado de Deus, logo precisamos perceber o caráter divino de seus 

ensinamentos. 

O pai toma por certo que o apetite moral do seu filho lhe causará repulsa diante 

do retrato hediondo de seu anseio por praticar o mal, da mesma maneira como 

espera que ele recuse todo e qualquer mal diante dos crimes dos perversos. O 

desejo dos pais é que seus filhos ouçam e obedeçam a Deus e Sua Palavra, 

pois os mesmos se esforçam, sobremaneira, para ensinar seus filhos no 

caminho que devem andar (Pv 22.6). 

Os pais dividem seus ensinos em dois “caminhos” equivalentes: uma 

admoestação para aceitar seu ensino e seguir o caminho da sabedoria (vs. 10-

13) e uma advertência para não se aproximar do caminho dos perversos (vs. 

14-17). Aqui podemos ver um contraste com o Salmo 1, mas o que de fato 
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precisamos aprender é que: Ouvir o ensino de nossos pais é necessário para 

glorificarmos a Deus; e pais, precisamos de imediato ensinar nossos filhos no 

caminho do Senhor, a respeito da salvação em Cristo. Que isso seja primordial 

em nossas vidas, acima de qualquer tipo de fama, status, sucesso ou uma boa 

vida financeira. 

5. APLICAÇÕES: 

Agora, o que devemos fazer? O que precisamos decidir? 

 Mediante à verdade que ouvimos, enquanto filho(s), precisamos ouvir nossos 

pais no Senhor. Não somente ouvir, mas guardar em nosso coração as 

admoestações, os ensinos, as exortações que nossos pais nos dão. Lembre-

se filho, que seus amigos não possuem a verdade, pois os pais é que foram 

instituídos por Deus para lhe conduzir a viver Sua vontade. Sejam mordomos 

do seu lar, filhos, sendo obedientes e honrando seus pais; 

 Pais, antes de conduzirem seus filhos a uma boa profissão, a querer status, 

reconhecimento, fama ou apoiá-los em suas decisões, queiram, antes e com 

urgência, ensinar seus filhos no caminho do Senhor, sobre a salvação, o 

quanto seus pecados os distanciam de Deus (Rm 3.23), e que dependem 

d’Ele para a remissão de seus pecados. Cabe a vocês, pais, ensinar seus 

filhos no caminho em que devem andar. Essa é a responsabilidade a ser 

assumida. 

 

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

interceda pelos pedidos e agradecimentos de cada irmão. 

7. ORE POR MISSÕES - LAOS  

Interceda por uma família cristã que teve a casa destruída pela comunidade. 

Autoridades, policiais e soldados estão envolvidos no ataque e proibiram todos 

de voltar para a propriedade. 


