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O FILHO SÁBIO 

Provérbios 10.1 
 

1. Leitura: Salmos 102. 1-2 

2. Cântico: Corpo e família 

IBSPLAY: https://youtu.be/O-eeA4oodj8 

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 10. 1 – O nosso lar é o melhor lugar que existe. Ali está 

aquele ao qual fizemos uma aliança para toda a vida, a aliança do casamento. 

Com o tempo, Deus, em Sua infinita bondade, permite que nesse lar, seja 

gerado herdeiros, os filhos.  

  Os vemos crescer, avançar em seu conhecimento, o quanto são 

inteligentes e rápidos em entender as coisas, ficamos admirados como eles 

entenderam muito mais cedo algumas coisas, tais que levamos muito mais 

tempo para compreender. Os filhos são um manancial de alegria ou uma fonte 

de tristeza para os pais. Eles trazem grandes alegrias ou profundo sofrimento.  

  Assim como vemos, em toda a Escritura Sagrada, que existem dois 

grupos de pessoas, aqui podemos identificar dois grupos de filhos: sábios e 

insensatos. Os filhos sábios, são aqueles que obedecem e honram aos pais (Ef 

6.1-3). Esses se tornam bem-aventurados na vida e dilatam seus dias sobre a 

terra. Além disso, são aqueles que não somente obedecem aos seus pais, mas 

o fazem por amor e temor ao Senhor. 

  Porém, há filhos insensatos, que escarnecem da educação recebida 

pelos pais e jogam fora todos os princípios aprendidos no lar. Esses filhos 

entram pelos atalhos e descaminhos da vida, ajuntam-se a más companhias, 

mergulham nos labirintos escuros dos vícios e entregam-se a toda sorte de 

devassidão. Nessa jornada inglória, colhem os frutos malditos de sua 

semeadura insensata. Transtornam a própria vida, envergonham a família e 

provocam sofrimentos indescritíveis à sua volta, especialmente aos pais. Além 

disso, são como o homem que construiu sua casa na areia, que não ouve a 
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Deus e Sua Palavra, que são desobedientes, não somente aos pais, mas 

principalmente a Deus. Benditos são os filhos que se regem pela sabedoria, e 

não pela insensatez. Benditos são os filhos que andam pela estrada da 

santidade, em vez de naufragarem nos pântanos da impureza. Benditos são os 

filhos que ouvem e honram os pais e são motivo de alegria para eles. São 

aqueles que glorificam Deus, abençoam a família, fortalecem a igreja e 

constroem uma sociedade justa. São aqueles que experimentam a bênção de 

uma vida superlativa aqui e, por meio de Cristo, desfrutarão da bem-

aventurança eterna. 

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

• Que tipo de filho nós temos sido, estamos sendo? Somos filhos que 

ouvem seus pais, o obedecem, pois entendem que isso glorifica a Deus? 

Somos filhos que honram os pais, seja onde estiver e com quem estiver? 

Ou estamos sendo filhos insensatos? Que fingem ouvir seus pais, mas 

por trás, zomba de suas palavras e desobedece aos seus ensinos? Que 

fingem uma vida de santidade, mas na verdade o pecado é o que ama 

viver e alimentar? 

• Tanto o filho sábio, quanto o filho insensato, ambos geram consequências 

na vida. Um, vive uma vida conforme a vontade de Deus e Sua Palavra, 

obedece aos seus pais, e segui uma vida apontando para a eternidade 

com Deus. Mas o outro, está caminhando em “passos largos” direto para 

a morte, direto para o inferno. 

• Faça uma análise sincera sobre sua vida e identifique que tipo de filho 

você foi ou está sendo. Que sejamos filhos sábios, que honram os pais, 

temam e amam ao Senhor! 

 

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

pelos pedidos e agradecimentos de cada irmão. 

7. Ore por missões – INDONÉSIA  

Interceda pelos cristãos ex-hindus na Indonésia. Ore para que sejam 

fortalecidos na fé. Peça para que Jesus seja o único fundamento em suas vidas, 

não a família, cultura ou crenças anteriores. 


