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SEJA SÁBIO E NÃO MORRA 

Provérbios 10.21 

 
1. Leitura: Salmos 1 

2. Cântico: Seja engrandecido 

IBSPLAY:  https://youtu.be/b8t-eOMVi2Q 

3. Confissão/Gratidão – Em oração, reconheça a grandeza de Deus, clame ao 

Senhor confessando os seus pecados e agradeça o seu perdão e sua 

providência.   

4. Leia Provérbios 10.21 –  A sabedoria aqui é apresentada como alimento. O 

justo a tem suficientemente a ponto de sobrepujar, mas o tolo nem para seu 

próprio sustento a tem.  

  Há uma lição muito importante presente nessa fala de Salomão, a saber: 

Só é possível alimentar os outros quando estamos também bem 

alimentados. Indiscutivelmente o autor do provérbio tem enfatizado a mesma 

verdade dos versos anteriores, sobre o como devemos controlar o nosso falar. 

Contudo, ele nos acrescenta algo de extrema importância nessa abrangente 

teologia da língua: A tolice nos desnutre!  

  O que podemos entender desse texto objetivamente? Entendemos 

que não só prejudicamos os outros, quando resolvemos falar daquilo que não 

nos alimentamos, mas prejudicamos, significativamente, a nós mesmos. Isso 

significa, por exemplo, que devemos tomar cuidado com aqueles que temos 

ouvido, mas também com aquilo que temos falado. Em outras palavras, 

nossa boca revela fielmente aquilo do que temos nos alimentado. Que tipo de 

palavras, conversas, conselhos você tem falado e ouvido?   

  Essas verdades se aplicam a vida de cada um de nós. Nesse texto, 

especialmente, somos alertados para que antes de sairmos espalhando 

palavras, gastando discurso, promovendo palestras... devemos nos questionar 

se estamos nutridos de sabedoria. Nossas palavras são fonte de nutrição ou 

temos como nossa boca promovido uma anorexia naqueles que nos ouvem?  

 

https://youtu.be/b8t-eOMVi2Q
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  Por fim, o provérbio nos alerta que nem todas as vozes que falam estão 

aí para nos alimentar, algumas estão para nos desnutrir. A única Palavra que 

pode nos promover satisfação plena é a Santa Palavra de Deus, vejamos o que 

diz o profeta: “Quando as tuas palavras foram encontradas eu as comi; elas são 

a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos Exércitos” 

(Jr 15.16).  

5. Aplicação:  

a) O tolo é aquele que acredita ter todo o conhecimento e não precisa, em razão 

disso, dar ouvidos a mais ninguém. Portanto, ele não é nutrido, pois acha que 

pode se “auto alimentar”. Ele não cresce, pois acha que pode encontrar todo o 

conhecimento em si mesmo e nunca no outro. 

b) O sábio é aquele que é nutrido pela Palavra de Deus. Palavra esta que 

sobrepuja, transborda, a ponto de alimentar todos aqueles que precisam de 

sabedoria. O sábio também é aquele que se alimenta de ouvir outro sábio.  

c) A verdadeira sabedoria encontra-se em nutrir-se da Palavra de Deus. Essa é 

capaz de fazer, pelo poder do Espírito Santo, do homem mais tolo do mundo um 

homem prudente e fiel!  

APLICAÇÃO CENTRAL: 

Pense e fale biblicamente. Busque sempre colocar a posição de Deus a 

frente das suas preferências. Leia as Escrituras, fonte de sabedoria, seja nutrido 

e assim abençoe a outros. Ouça com atenção as instruções bíblicas de sua igreja 

local. Seja sábio! 

6. Intercessão: (Distribua entre o seu grupo) 

• Pela regressão da pandemia; 

• Um clamor  pela intervenção do Senhor; 

• Mobilização das igrejas do Brasil; 

• Irmãos da IBS: 

Darcy Coimbra – oração por consolo do Espírito Santo aos familiares, 

face o falecimento do seu esposo, Mário Serejo. 
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Danielle Batista - agradece a todos que oraram pelo Pr. Jorge, o mesmo 

veio a faltar na cirurgia, que o Espírito Santo console a todos. 

Adriana Sicsú - oração por seu primo, pastor Isaque, que não está bem. 

Teve muita febre durante o dia e provavelmente não vai ser extubado hoje. 

Maria Iraildes - pede orações pelos resultados dos seus exames. 

Rosely Jaketomi - oração pela sua família, e pela situação que estão 

passando, que Deus console e trate a sua ferida emocional. 

7. Ore por missões – BANGLADESH 

No Dia da Independência de Bangladesh, ore pelo país e pelas pessoas 

que participarão dos eventos de celebração dos 50 anos de independência. Peça 

ainda para que Deus conduza o país e os governantes. 


