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ACUMULANDO O BOM CONHECIMENTO 

Provérbios 10. 14 

 
1. Leitura: Salmos 121. 1-2 

2. Cântico: Castelo Forte 

IBSPLAY: https://youtu.be/r2vgveBfUqg 

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. 14 - Ao longo de todo o capítulo dez, percebemos que 

Salomão faz um paralelo, um comparativo entre dois personagens, o filho sábio 

e o filho tolo. 

O primeiro dá alegria ao seu pai, aceita os mandamentos, anda na 

sinceridade, a sua boca é fonte de vida, entesouram a sabedoria, acumulam 

conhecimento, é aquele cujas bênçãos coroam a sua cabeça. O segundo dá 

tristeza à sua mãe, anda na impiedade, aspira o mal, a violência cobre a sua 

boca é um convite à ruína.  

Amados irmãos, no verso quatorze, aprendemos que os sábios acumulam 

conhecimento, o conhecimento do Senhor, pois esse é um produto do temor do 

próprio Senhor (Pv 9.10). O trecho nos traz a ideia de que o conhecimento é algo 

sem dimensão definida, ele pode e deve ser aumentado diariamente. O cultivo 

do bom conhecimento se traduz em temer a Deus, em freio moral para a sua 

conduta, em enxergar a vida pelo filtro bíblico que é fonte de toda revelação e 

conhecimento de Deus. Portanto buscar conhecimento não é uma faculdade do 

cristão e sim um dever em buscar conhecimento na fonte: em Deus e na Sua 

palavra. Ao passo que o tolo, é insensato e falto em conhecimento, caminha para 

a ruína. Ele não busca conhecimento porque não se acha em falta com a 

sabedoria. Em outras palavras, ele repudia o conhecimento do Senhor, pois não 

se vê em atitude de temor ao Senhor, ele caminhará longe de Deus e da Sua 

sabedoria.  

https://youtu.be/r2vgveBfUqg
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Por fim, que nós percebamos a singeleza que Deus exorta seus filhos a 

buscar o conhecimento e a sabedoria, que se traduz no bom uso do 

conhecimento, em Cristo e na meditação da Sua palavra. E que sejamos como 

Simão Pedro, discípulo de Cristo, indaga: “Senhor, para onde iremos, se só tu 

tens as palavras de vida eterna?” (Jo. 6-68). Pedro reconhece que Jesus é fonte 

de vida eterna que gera sabedoria.  

5. Aplicação: 

• Você tem vivido em atitude de buscar aumentar o seu conhecimento? 

• Em qual fonte você tem buscado conhecimento? 

• Buscai   

 

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

pelos pedidos e agradecimentos de cada irmão. 

7. Ore por missões – CAMARÕES 

Clame ao Senhor para que proteja os cristãos que vivem em Camarões 

do Boko Haram. Ore pelas famílias, para que não percam a fé. Apresente 

também as viúvas, que Deus as ajude na criação dos filhos. 


