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O RESULTADO DOS QUE OUVEM A SABEDORIA 

Provérbios 8. 32-36 
 

1. Leitura: Salmos 96. 1-13 

2. Cântico: Perdão 

IBSPLAY: https://youtu.be/WOTpZhJCsKw 

3. Confissão/Gratidão – Santo Deus, a terra está cheia da Tua glória! 

Majestade, honra e louvor sejam dadas ao Senhor, imutável, imensurável e 

poderoso Deus. Pai, diante de Ti pedimos perdão e misericórdia, pedimos 

renovação por meio do Espírito Santo, nos ajude a te glorificar com nossos dias. 

Ainda, ilumine a nossa mente para que possamos viver a Tua verdade. Em 

nome de Jesus. Amém! 

4. Leia Provérbios 8. 32-36 – Nestes últimos versos de Provérbios 8 estamos  

retornando ao âmbito pessoal, ou seja, à aplicação do que significa ter sabedoria. 

Na Bíblia, a verdade deverá sempre ser aplicada, vivida, para constituir-se como 

verdadeira sabedoria.  

A instrução neste trecho parece ser clara. Devemos dar ouvidos à 

sabedoria e buscar seus caminhos, pois os que acham a sabedoria encontram 

a vida, mas os que a rejeitam, escolheram a morte. 

A sabedoria noz alerta: ‘Felizes serão os que guardarem os Meus 

caminhos’ (v. 32). A mesma linguagem é usada no Salmo 119:1, 2, com respeito 

à lei: ‘Bem-aventurados os irrepreensíveis […] que andam na lei do Senhor. 

Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições. Ainda, temos que: ‘Feliz 

o homem que Me dá ouvidos’ (v. 34). Temos de ouvir e guardar, não ouvir e 

abandonar. Nisso consiste a sabedoria. Como Jesus disse: ‘Bem-aventurados 

são os que ouvem a Palavra de Deus e a guardam’ (Lc 11:28).” 

“Todo aquele que me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor”. 

Encontrá-la significa entender seu valor, crer na sua fonte e obedecer aos seus 

ensinamentos, sendo um bom servo de Deus e uma pessoa sábia que se afasta 

do mal e se aproxima do bem. Por outro lado, a sabedoria também afirma que:  
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“aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride; todos os que me odeiam 

amam a morte”. Isso quer dizer que não apenas há benefícios para quem 

encontra a Sabedoria, mas que também há prejuízos para quem não a encontra, 

ou melhor, para aquele que a rejeita. 

5. Aplicação:  

a) A sabedoria verdadeira só teremos na pessoa de Cristo e fora d´Ele não a 

encontraremos em nenhum outro lugar. Fora de Cristo temos momentos 

passageiros que parecem ser doces, mas que no final das contas são amargos 

e culminam em tristeza e morte. Seja sábio! Abrace a sabedoria 

verdadeiramente! 

b) Almeje ardentemente a sabedoria, mas nunca esqueça de que ela é uma 

dádiva para aqueles que andam lado a lado com Deus.   

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

pelos pedidos e agradecimentos de cada irmão. 

7. Ore por missões – ÍNDIA 

No Dia Mundial de Zero Discriminação, ore por cristãos indianos que 

enfrentam discriminação e ataques. A perseguição no país aumentou na 

pandemia da COVID-19, com igrejas sendo demolidas e vandalizadas. 


