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A SABEDORIA E A DISCIPLINA 

Provérbios 10. 13 

 
1. Leitura: Salmos 109.30    

2. Cântico: Calmo, sereno e tranquilo 

IBSPLAY: https://youtu.be/RyAdOy3t-OQ 

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. 13 - No devocional de hoje, veremos que existem dois tipos 

de pessoas, a saber: aqueles que são guiados por conselhos e aqueles que 

necessitam da vara (castigo). A que grupo você pertence? 

Em nossa meditação procuraremos responder três perguntas: 1) Quem é 

o prudente cujo lábios está repleto de sabedoria? 2) O que é a sabedoria 

encontrada nos lábios do prudente? 3) Quem é o tolo que sofre o castigo?  

a. Nos lábios do prudente encontra-se a sabedoria (10.13a) 

Quem é o prudente? Certamente o prudente é aquele que pauta a sua 

vida pelos princípios de Deus, segue a retidão e anda em santidade. Prudente é 

aquele que vê o mal e se desvia (Pv. 27.12). Além disso, ele afasta o seu coração 

do conselho dos ímpios; retira seus pés do caminho dos pecadores e não se 

assenta na roda dos escarnecedores (Sl 1.1). O prudente alimenta a sua alma 

com a verdade de Deus e, por isso, seus lábios destilam sabedoria.  

O que é sabedoria? Sabedoria é mais que conhecimento e informação, é 

olhar para a vida com os olhos de Deus. É fazer as escolhas de conformidade 

com a vontade de Deus e para a glória de Deus.  

b. O tolo é castigado (10.13) 

Quem é o tolo? Seguramente o tolo é todo aquele que despreza o 

conhecimento e escarnece da sabedoria que procede de Deus. Em razão disso, 

ele sofre as consequências inevitáveis da sua insensatez. A loucura e o pecado 

são a vergonha dos maus. Para controlar a energia bruta do insensato é preciso 

https://youtu.be/RyAdOy3t-OQ
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o uso da força, não apenas das palavras (Sl 32.9; Pv 26.3). Os que prosseguem, 

loucamente em caminhos ímpios, estão preparando castigo para si mesmos.  

5. Aplicação 

A disciplina dolorosa é a correção apropriada para pessoas que rejeitam 

os ensinos da sabedoria (Pv 19.29). Se você tiver a mente fechada, Deus ainda 

tratará com você, mas será através da força (cf. Salmo 32.8,9).  

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

pelos pedidos e agradecimentos de cada irmão. 

7. Ore por missões – LAOS 

Interceda ao Senhor para que levante cada vez mais trabalhadores, locais 

e estrangeiros, que alcancem os grupos tribais no Laos, principalmente aqueles 

que ainda não ouviram falar de Jesus. 


