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OUVINDO O QUE É VERDADEIRAMENTE JUSTO 

Provérbios 8. 6-9 
 

1. Leitura: Salmos 148:1-7 

2. Cântico: Alto preço 

IBSPLAY: https://youtu.be/ZAGX5eFXEdA 

3. Confissão/Gratidão: Agradeça a Deus por todos os dias ele manifestar sua 

graça e misericórdia em nossas vidas. Peça perdão pelos seus pecados e por 

todos os pensamentos errados e palavras torpes. 

4. Leia Provérbios 8. 6-9 – No início do capítulo, Salomão personalizou a 

Sabedoria para que ela fale com seus ouvintes, aos quais ela chama 

insistentemente a fim de lhe darem ouvidos (vv.1-5). Aquele chamado é seguido 

aqui por uma declaração de que as palavras da Sabedoria são importantes e 

valiosas para quem quer seguir a Deus. Por isso, ela brada “ouçam, pois tenho 

coisas importantes para dizer”. A partir de então, os verbos “dizer” e “falar” e os 

substantivos “palavras” e “lábios” preenchem os vv.6-8. A importância de ouvir a 

Sabedoria é explicada quando ela diz que “meus lábios falarão do que é certo”. 

A vantagem de tais palavras no mundo corrompido e enganoso em que vivemos 

é expresso nos dizeres “minha boca fala a verdade, pois a maldade causa 

repulsa aos meus lábios”. Trata-se de uma declaração de que as palavras sábias 

de Deus têm uma moral muito bem definida que escolhe o lado do bem e da 

verdade, tanto no que diz como no que faz. Em termos de justiça e retidão, a 

Palavra de Deus é final e exemplar, pelo que a Sabedoria ainda diz que “todas 

as minhas palavras são justas; nenhuma delas é distorcida ou perversa”. 

A Sabedoria não apenas proclama a verdade, mas também abomina a 

impiedade. As palavras de sua boca não apenas são justas, mas também nelas 

não se  encontra nada torto nem perverso. Todas as suas palavras são retas 

para aqueles cujo entendimento foi iluminado pelo Espírito de Deus, e são justas 

para aqueles que inclinaram os ouvidos ao conhecimento.  

 

https://youtu.be/ZAGX5eFXEdA
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Os loucos, os néscios  e os  escarnecedores  ouvem as palavras da 

Sabedoria, mas as desprezam. Escutam os conselhos de Deus, mas os 

repudiam. Recebem o apelo urgente e veemente dos céus, mas tapam os 

ouvidos da alma para seguirem, rebeldemente, seu caminho de morte. Uns 

escutam a voz de Deus e são quebrantados; outros a escutam e ficam ainda 

mais endurecidos.   

O  mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. A mesma mensagem 

que salva uns condena outros. Os que vivem na impiedade e praticam a 

perversidade rejeitam a Sabedoria e por ela serão rejeitados. Abominam a 

Sabedoria e por ela serão abominados. No final das contas, o pior surdo não é 

o incapaz de ouvir, mas aquele que ouve a sabedoria e rejeita o que ouviu. 

5. Aplicação:   

a) O perfeito entendimento das Escrituras irá nos conduzir a compreensão da 

Sabedoria e sua devida aplicação em nossas vidas. 

 b) Deus é o nosso Pai, por isso ele nos chama e diz: “Ouvi, pois proferirei 

conselhos excelentes” ele cuida de todos os seus filhos e zela para que andem 

nas santas veredas. 

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

pelos pedidos e agradecimentos de cada irmão. 

7. Ore por missões – REP. DEM. DO CONGO 

Cristãos de uma província ao norte do país continuam precisando de 

oração. Ataques no final de 2020 obrigaram muitos deles a fugir. Ore para que 

Deus proteja os cristãos. 


