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O BANQUETE DA SABEDORIA 

Provérbios 9.1-6 
 

1. Leitura: Salmos 98. 1 

2. Cântico: Reina em mim 

IBSPLAY: https://youtu.be/_ypHYwIIvbc 

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 9. 1-6 – Neste trecho a sabedoria tem conhecimento da fome 

espiritual e intelectual que as pessoas têm, de modo que se propõe a suprir os 

necessitados. 

O relato de provérbios nos diz que: “a Sabedoria construiu sua casa; 

ergueu suas sete colunas. Matou animais para a refeição, preparou seu vinho e 

arrumou sua mesa”. Aqui temos a figura de um anfitrião, não de um anfitrião 

qualquer, mas sim de alguém preocupado em recepcionar da melhor maneira os 

seus convidados. A figura presente neste trecho é curiosa, pois mostra a 

receptividade e seu esforço em preparar um lugar apropriado a fim de suprir a 

anorexia de saberia de todos aqueles que tem andando como tolo no mundo. 

“sete colunas” era um tipo de fundação comumente utilizado em alguns palácios 

e templos — que pudesse receber todos os seus convidados, sem rejeitar 

nenhum deles por falta de lugar (cf. Pv 8.17b). 

Em seguida, depois do ambiente apropriado e espaçoso, temos a 

preparação de um grande e generoso banquete: um prato principal saboroso e 

nutritivo, além disso um vinho pronto para consumo, um vinho saboroso, um 

vinho que não visa retirar a lucidez, mas evidenciar as delícias da sabedoria. 

 

https://youtu.be/_ypHYwIIvbc
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Assim, depois de todos os preparativos, após todas as coisas estarem 

prontas para uma festa memorável, o próximo passo é chamar os convidados. 

Sabemos que a Sabedoria “enviou as servas para fazerem convites desde o 

ponto mais alto da cidade”. Neste relato há algo surpreendente, a sabedoria 

envia suas servas para o convite e o perfil dos convidados não é nada do que 

imaginaríamos para  uma festa tão grandiosa. Suas servas proclamam nas ruas 

da cidade “venham todos os inexperientes!”. Imaginamos que se alguém 

importante dá uma festa, normalmente seus convidados também são 

importantes, pessoas de status, mas com a Sabedoria ocorre o oposto, pois ela 

não chama pessoas que julgam ser sábias, mas sim aqueles que mais precisam 

dela (cf. Mt 22.1-14).  

Por fim, podemos ver que a intenção da sabedoria é alimentar aqueles 

que tem fome, aos que não têm bom senso ela diz: ‘Venham comer a minha 

comida e beber o vinho que preparei. Deixem a insensatez, e vocês terão vida; 

andem pelo caminho do entendimento”. Por isso, em vez de você achar que está 

com a barriga cheia por consumir as ideologias do mundo, aceite o convite para 

cear no palácio da Sabedoria e da Palavra de Deus. 

5. Aplicação:  

a. A nossa consciência, assim como nosso corpo, deve ser alimentada para 

podermos nos manter de pé. É claro que ao comer algum alimento sem qualquer 

teor nutritivo, poderemos ficar de pé por algum tempo, mas o nosso corpo aos 

poucos irá desnutrir até o ponto de adoecermos. Com a nossa vida cristã não é 

diferente. Sempre seremos vazios e anorexos, caso continuemos a nos 

alimentar mais de satisfações passageira ao invés da Palavra de Deus. Por 

exemplo: Alguns pais buscam manter os seus filhos distraídos a fim de 

desfrutarem um pouco de paz. Contudo, imagine que em lugar de colocar seus 

filhos para se distraírem, e serem educados por vídeos no Youtuber, você 

pudesse ter verdadeira paz junto ao seu filho, educando-o diante da Palavra. 

Pense nisso! Ainda mais, você jovem que busca relaxar e daí para isso passa 

mais de 8 horas, dormindo muito tarde, assistindo séries em buscar de desfrutar 

de descanso. Contudo, considere também desfrutar de descanso maratonando  
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a Palavra de Deus. Portanto, não há nenhum problema em comer um 

chocolatezinho de vez em quando, mas eles não podem substituir nosso 

alimento principal, e aliás, nem todo chocolate é doce, alguns são bem amargo.  

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

pelos pedidos e agradecimentos de cada irmão. 

7. Ore por missões – BRUNEI 

Continue orando pelos jovens cristãos em Brunei. Peça que Deus os use 

poderosamente e acenda uma nova paixão por missões neles. Ore para que 

testemunhem a verdade e mais pessoas sejam salvas. 


