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OS SÁBIOS RECEBEM A REPREENSÃO COM AGRADECIMENTO, OS 

TOLOS, NÃO. 

Provérbios 9.7-9 
 

1. Leitura: Salmos 99. 9 

2. Cântico: Aclame ao Senhor 

IBSPLAY: https://youtu.be/KPfN094Ay4I 

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 9. 7-9 – Nos últimos domingos, a exposição do capítulo final 

do sermão do monte, deixa muito claro que existem dois grupos de pessoas. 

  Esses grupos não estão divididos em classes sociais, em raças, em 

poder aquisitivo, em grau de ensino ou em religiosos e céticos. Mas sim existem 

dois grupos de pessoas que são os cristãos (aqueles que ouvem e praticam a 

Palavra de Deus) e os descrentes (aqueles que ouvem, mas continuam a 

cultivar sua vida de pecado). Provérbios deixa claro essa divisão em dois 

grupos: os perversos e justos, sábios e escarnecedores. 

  Quem é o escarnecedor? É aquele que não é ensinável. Repreendê-lo é 

inútil. Chamar a atenção do escarnecedor é trazer sobre si desgaste e 

aborrecimento. Longe de emendar seus caminhos e arrepender-se de seus 

devaneios, ele prorrompe em blasfêmias contra aquele que buscou ajudá-lo.  

  Quem é o sábio? É aquele que é ensinável. Quando um sábio é 

repreendido, ele agradece a repreensão e passa a amar o repreensor. O sábio 

é humilde para acolher uma exortação e reconhecer seus erros. O sábio não 

estadeia justiça própria; ao contrário, anseia pela justiça de Deus e 

ardentemente crescer em graça e sabedoria. 

  Quanto mais você ensina ao sábio, mais sabedoria ele adquire, mais 

prudente ele se torna e mais amor ele demonstra. Ensinar ao justo é o mesmo 

que semear em boa terra. A vida do justo é um campo fértil, no qual brota a 

semente da verdade e crescem os frutos da justiça. 

https://youtu.be/KPfN094Ay4I
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5. Aplicação:  

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

• Como você reage quando é confrontado? Justifica-se? Repudia o ensino 

e a repreensão? Ou você se humilha e acolhe o ensinamento para 

produzir mais frutos ainda? 

• Qual caminho temos trilhado? O que estamos fazendo com o ensino que 

temos recebido de Deus e Sua Palavra? Estamos sendo sábios ao gravá-

las em nosso coração e praticá-la? Ou estamos ouvindo e logo 

esquecendo o que nos foi ensinado? 

• Vemos que nesse tempo de pandemia, nossos pastores, nossos líderes, 

estão buscando todos os meios possíveis de nos ensinar a Palavra de 

Deus de forma genuína. A pergunta é: O que temos feito com esse 

ensino? Qual a decisão estamos tomando mediante tão profundo ensino? 

 

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

pelos pedidos e agradecimentos de cada irmão. 

7. Ore por missões – COREIA DO NORTE 

Peça para que Deus proteja os colaboradores que servem em projetos 

para cristãos norte-coreanos. Ore para que o Senhor abra os caminhos para 

alcançar todos aqueles que estão passando necessidade. 


