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QUEM NÃO ESCUTA CONSELHOS, ESCUTA: COITADO! 

Provérbios 5.11-12 
 

1. Leitura: Salmo 145.3 

2. Cântico: Seja engrandecido 

IBSPLAY: https://youtu.be/b8t-eOMVi2Q 

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 5.11-12 – Vivemos em tempos em que as pessoas só 

querem falar e dar suas opiniões. Elas não querem ouvir! Cada pessoa acha que 

é o dono da razão, que é senhor da própria verdade, mas vemos aqui um 

princípio forte massivo: Quem não escuta conselhos irá escutar: "coitado!". 

A Bíblia ensina em diversas partes que a tentação como um todo é inevitável, 

mas algumas devem ser evitadas de qualquer modo. O cristão que aprende 

com os ensinamento de Deus, não se aproxima do que ele sabe que é errado, 

não precisa provar que "consegue" resistir à tentação, ele simplesmente evita 

o que é imoral. As instruções do apóstolo Paulo a Timóteo para fugir dos 

desejos da mocidade (2 Tm 2.22) ensinam o mesmo tema. Envolver-se com tal 

pecado desonra e consome aqueles que tombam nele. Se não nos afastarmos 

sofreremos de fato grandes consequências. 

Quem é você nesse provérbios? Pronto a ouvir? Você colocou os seus ouvidos 

à disposição da sabedoria? Devemos salientar que não se trata de ouvir a 

qualquer um também, mas de ouvir os conselhos que buscam nos desviar do 

mal. Há pessoas que ao ouvirem: "não faça isso, pois é pecado!"; dizem: "Irei 

fazer sim, depois me vejo com Deus!”. Por causa disso, vemos muitos “cristãos” 

padecendo em seus pecados e caminhando para a morte. 

Mas a quem devemos ouvir? Precisamos relembrar que a Bíblia é o Santo 

Conselho de Deus que nos diz como devemos agir neste mundo. Se queremos 

ouvir a voz de Deus devemos ir até às Escrituras. Se Deus é o nosso Senhor 

devemos ler a Sua Palavra. Acontece que Deus pode usar pessoas sábias pra 
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nos instruir e há muita sabedoria em ouvir e ser livrado do mal. 

O Senhor nos deixou em Sua Palavra tudo o que precisamos conhecer a fim de 

vivermos felizes, ainda que as coisas pareçam não ir muito bem, como está 

escrito: “Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide; o produto da 

oliveira minta, e os campos não produzam mantimento; as ovelhas sejam 

arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegro no 

Senhor, exulto no Deus da minha salvação” (Hc.3.17-18). 

 

5. APLICAÇÕES: 

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

• Quem rejeita os princípios revelados pelo Pai Celestial desperdiçará 

completamente sua curta existência, depois lamentará os conselhos 

sábios ignorados – quanta insensatez! Ser sábio é fugir das tentações do 

pecado e das seduções do diabo para ser feliz de verdade. A pergunta 

que voltamos a repetir: a quem você tem dado ouvidos? 

• Deus sonda o nosso coração e conhece cada uma de nossas intenções. 

Não permita que a lascívia, a mentira ou a insensatez destruam a 

felicidade eterna que vem do Senhor. “Afasta o teu caminho” (v.8) do 

adultério, da licenciosidade e das baixas paixões.      

 

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

interceda pelos pedidos e agradecimentos de cada irmão. 

7. ORE POR MISSÕES - NEPAL  

Ore pela irmã Anuradha*, que foi expulsa de casa pelos pais por ser cristã. Ela 

está hospedada em uma igreja. Clame para que Deus a ajude a permanecer 

forte nessa situação e a conforte. 
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