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DELEITE-SE NA SABEDORIA 

Provérbios 10.23 

 
1. Leitura: Salmos 48.1 

2. Cântico: Ao único 

IBSPLAY: https://youtu.be/CPm1ZokQOVg 

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 10.23 – O pecado é terrível. Porém mais terrível ainda é uma 

disposição moral que encontra no pecado satisfação. Está foi a nossa condição 

antes de sermos alcançados pela graça de Cristo. Estávamos totalmente longe 

do Senhor, não o considerávamos em nossos caminhos, éramos totalmente 

opostos a Deus e a sua palavra, terrivelmente longe do propósito de glorificar a  

Ele para o qual fomos criados, buscando atender nossos desejos, 

seguindo o curso deste mundo e a vontade do nosso próprio coração, estávamos 

presos, escravizados e ainda plenamente satisfeitos nisso. O versículo de hoje 

de nossa devocional em provérbios traz este terrível contraste: para o insensato 

(ímpio, tolo) praticar a maldade é um divertimento, é algo que traz a ele 

satisfação. O pecado é enganoso, mas sem Deus, queremos ser enganados por 

ele, que condição deplorável. Em oposição ao insensato, vemos a figura do 

“homem inteligente” que deposita sua alegria, seu prazer em viver com 

sabedoria. Isso nos remete mais uma vez ao Salmo de número 1. Mais do que 

feliz (significado de bem-aventurado), ou seja, plenamente satisfeito é aquele 

que não anda/se detém/se assenta com o ímpio (ideia de relacionar-se com...) e 

busca um relacionamento profundo e consistente com Deus e sua palavra 

(prazer na lei/meditar dia e noite). Agora transformados e redimidos, nossa 

alegria e satisfação, está em viver de modo a agradar a Deus, e não mais em 

agradar a nós mesmos. Este é o efeito maravilhoso da graça, que muda 

radicalmente a forma que vivemos para glória e honra de Deus. Onde antes um 

coração era satisfeito com o pecado, agora este mesmo pecado causa repulsa, 

https://youtu.be/CPm1ZokQOVg
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pois temos a consciência que estamos afetando nosso relacionamento com 

aquele que nos amou e salvou. E não somente isso, agora este coração possui 

uma disposição e capacidade para viver de modo digno, em resposta ao que foi 

feito na cruz por Cristo. Que mudança radical e maravilhosa! Louvado seja Deus 

por isso. 

5. Aplicação:  

a. Onde está sua satisfação? 

Certa vez o pregador puritano inglês Thomas Watson (1620-1686) muito 

bem disse: “Enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce”. 

Onde está a sua satisfação? O pecado ainda o seduz e o entretém? 

Avalie o seu coração e abandone de vez os pecados que te vendem uma 

satisfação falsa e temporal. Lembre-se que um dos efeitos da graça 

salvadora é mudar totalmente nossa disposição e satisfação, antes o 

pecado era nossa fonte de falsa alegria, agora temos plena e verdadeira 

satisfação em Cristo. 

b. Busque a sabedoria. 

As comparações de provérbios nos motivam a buscarmos a sabedoria 

como estilo de vida resultante do temor a Deus. Porém a sabedoria não 

vem sem esforço. Viver de modo a agradar a Deus, requer de nós 

diligência, esforço, prática constante e perseverança. Precisamos de fato 

nos dispor a essa busca. Só teremos prazer na Lei de Deus, se de fato 

investirmos tempo nela, meditando de dia e de noite, ou seja, de forma 

constante e consistente. Por isso a importância de nos relacionarmos 

com a Igreja local, onde aprendemos de Deus uns com os outros e 

somos encorajados uns pelos outros a amar e servir ao Senhor. Valorize 

o ensino que Deus tem provido através de nossa igreja, seja grato e 

acima de tudo, tenha uma disposição de buscar a cada dia viver de forma 

sábia, com temor a Deus. Que Cristo seja doce em nossas vidas! 

6. Intercessão: 

Na lista de orações, disponibilizada nos grupos da IBS, interceda pelos 

pedidos e agradecimentos de cada irmão. 
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7. Ore por missões – CORÉIA DO NORTE 

Ore para que Deus proteja e fortaleça as norte-coreanas que são 

treinadas para serem líderes de grupos de mulheres na China. Peça que elas 

superem cada desafio e se tornem fortes discípulas de Jesus 


