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O VALOR INESTIMÁVEL DA SABEDORIA 

Provérbios 8. 10-13 
 

1. Leitura: Salmos 92. 1-2 

2. Cântico: Ele é 

IBSPLAY: https://youtu.be/nCd3WS2oCuc 

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 8. 10-13 – O que é mais valioso para o ser humano hoje?  

  Alguns vivem toda a sua vida atrás de prata, ouro, joias e riquezas, outros 

investem todas as suas energias em status, fama e reconhecimento. Há 

aqueles que destroem o casamento e a família para atingirem o topo da 

pirâmide social. Acumulam bens, mas perdem a família. Ajuntam tesouros, mas 

perdem a alma. Alcançam o tão sonhado “sucesso”, mas deixam um rastro dos 

destroços de sua busca insaciável. 

  A Sabedoria divina nos adverte: o ensino é melhor do que a prata; o 

conhecimento é melhor do que o ouro; a sabedoria é melhor do que joias; e 

nada neste mundo, nem as riquezas nem os prazeres, pode ser comparado à 

sabedoria. O néscio ajunta tesouros julgando que essa riqueza lhe dará 

felicidade e segurança. Porém, esses tesouros acabam se transformando no 

combustível de sua própria destruição. 

  A Sabedoria está aliançada com o temor ao Senhor, e uma das marcas 

permanentes do temor ao Senhor é a atitude firme de aborrecer o mal. A 

Sabedoria não faz vistas grossas ao pecado. Ela aborrece a soberba, repudia 

a arrogância, rejeita o mau caminho e não tolera a boca perversa. 

Onde há Sabedoria, o conhecimento prevalece. Onde a Sabedoria governa, 

todos os conselhos nos direcionam a Verdade. Nunca que a sabedoria nos 

levará ao abismo, a morte, a estradas sinuosas. Muito pelo contrário, a 

sabedoria nos leva a temer ao Senhor. E ao temê-lo, a soberba e a arrogância, 

que empinam o nariz presunçosamente para, do pináculo de sua altivez, se  
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considerarem superiores às virtudes mais excelentes, são desprezadas. Na 

casa da Sabedoria, aqueles que se atrevem a desandar a boca para proferir 

sandices e perversidades são repudiados. N a morada da Sabedoria, o mal não 

encontra hospedagem nem boas-vindas! 

5. Aplicação: Agora, o que devemos fazer? O que precisamos decidir? 

• Quando alguém busca conhecimento e sabedoria em vez de correr atrás 

de prata, ouro e joias, encontra segurança, felicidade e riqueza. Por isso, 

busque a Deus que é o dono da verdadeira sabedoria. Pois enquanto 

corremos atrás da “sabedoria” que o mundo nos oferta, continuaremos 

sendo os mais miseráveis desse mundo. 

• Não a nada nesse mundo que seja mais valioso que a Sabedoria que 

vem de Deus. Emprego, status, bom salário, bens materiais, 

relacionamento, fama, reconhecimento, diplomas, entre outros. Seja o 

que for, nada dessas coisas superam em nada o valor inestimável da 

Sabedoria. Por isso, ela devemos almejar, desejar, pedir e buscar em 

Deus e em Sua Palavra  

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

pelos pedidos e agradecimentos de cada irmão. 

7. Ore por missões – MIANMAR 

Em novembro de 2020, um novo governo assumiu o país. Os militares 

ainda têm grande influência e os cidadãos temem ataques. Clame por uma 

transição suave e para que Deus dê sabedoria aos líderes. 


