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SÁBIOS DE CORAÇÃO 

Provérbios 10. 8 
 

1. Leitura: Salmos 96.8-9 

2. Cântico: Teu reino 

IBSPLAY: https://youtu.be/AazdJXd-iho 

3. Confissão/Gratidão – Exaltem ao Senhor em oração por suas maravilhas, 

confessem os pecados perante Deus e agradeçam por sua graciosa salvação. 

4. Leia Provérbios 10. 8 – Quem tem coração sábio aceita os mandamentos, 

mas o que fala tolices acaba em ruína.  

Mais uma vez o livro de Provérbios nos convida a comparar a diferença 

entre o sábio e o tolo. Vamos ver as duas partes do provérbio. 

O coração sábio aceita os mandamentos 

A primeira afirmativa é feita a respeito do sábio. A sabedoria é 

apresentada como algo interno, do coração, significando que não se trata de 

sabedoria aparente, exterior. A atitude do sábio exaltada no texto é que ele aceita 

os mandamentos de Deus. Aceitar aqui mostra uma atitude de tomar para si os 

mandamentos de Deus, ou seja, o sábio entende os mandamentos e os recebe 

como seus, para serem seguidos e vividos. 

Em João 14:23, Jesus fala algo parecido: “Se alguém me ama, guardará 

a minha palavra”. Aceitar os mandamentos de Deus é guardá-los. E esta 

observância revela amor ao próprio Deus.   

O sábio é aquele que ama a Deus e aceita seus mandamentos para viver 

por eles. Como você se relaciona com os preceitos morais de Deus? Tem se 

alegrado por tê-los? Tem buscado diligentemente obedecê-los? 

O que fala tolices acaba em ruína 

Este provérbio apresenta o tolo como alguém com uma atitude específica: falar 

tolices. A ação de usar os lábios para zombar e proferir palavras indevidas, 

inconvenientes, ofensoras ou blasfemas é condenada por toda a Bíblia. Paulo 

https://youtu.be/AazdJXd-iho
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vai dizer que não convém aos filhos amados de Deus usar a boca para proferir 

palavras tolas, grosseiras e indecentes (Efésios 5.4). 

O falatório insensato traz como consequência a própria ruína. Aquele que 

fala tolices fere outros, entretanto, ele está montando armadilhas para si mesmo 

e o seu fim será a ruína. Relacionamentos quebrados, casamentos terminados, 

perda de confiança dos outros são apenas alguns exemplos de consequências 

para quem é tolo de lábios. 

Como estão suas palavras? Sua boca tem sido fonte de tolices ou de bênçãos? 

5. Aplicação:  

a. Somente aquele que foi transformado por Deus pode aceitar com alegria seus 

mandamentos. Quem tem atitudes constantes de negar, repelir, incomodar-se 

ou detestar a Palavra de Deus dá sinais de que seu coração ainda está 

endurecido e precisa da misericórdia de Deus para receber um novo coração. 

Sonde seu coração e, se for o caso, peça perdão e confesse a Cristo como o 

único que pode perdoar os seus pecados.  

b. Você tem aceitado a Palavra de Deus com alegria? Peça a Deus que encha 

seu coração de alegria pela sua Palavra. 

c. Sua boca tem sido fonte de tolices ou de bênçãos? Como você tem tratado 

seu cônjuge, seus filhos e outras pessoas com quem convive? Reflita se em suas 

conversas sua atitude tem sido de proferir palavras que edificam ou se tem sido 

inclinado a fofocas, maledicências e outras palavras inconvenientes. 

 

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

pelos pedidos e agradecimentos de cada irmão. 

7. Ore por missões – MIANMAR 

No Dia da Educação Cristã, ore por crianças cristãs em Mianmar. Muitos 

pais que não podem pagar pela escola são atraídos pela educação gratuita dos 

monges. Peça por centros educacionais cristãos. 


