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MANTENDO A DISCRIÇÃO 

Provérbios 11. 22 

 
1. Leitura: Salmo 7.17 

2. Cântico: Vem de Ti, Senhor. 

IBSPLAY: https://youtu.be/klgjfc0gl-I 

3. Confissão/Gratidão – Peça perdão por seus pecados, confesse suas 

iniquidades diante de Deus. Agradeça o pão de cada dia e pelas misericórdias 

do Senhor que se renovam a cada dia. 

4. Leia Provérbios 11.22 – Uma mulher bonita sempre chama a atenção. 

 Quando Deus criou a  mulher,  não  colocou  mais  a  mão no  barro,  

mas  a  tirou  da costela  do  homem. A  mulher é a última obra da criação,  a 

mais bela,  a mais  encantadora.  A mulher tem uma beleza física singular. 

Porém, a beleza exterior sem a beleza  interior  é  uma  completa frustração. 

A Bíblia diz que enganosa é a graça e vã a formosura. O apóstolo Pedro  

admoesta: Não seja o adorno da esposa o que é exterior (lPe 3.3). 

 O sábio Salomão compara a mulher bonita, mas indiscreta,  a uma joia 

no  focinho de  um porco. O porco é um animal imundo, que vive se arrastando  

na lama. Seu focinho o tempo todo revira o lixo e a podridão. Assim é a mulher 

que tem um corpo bonito, mas uma língua solta; tem uma aparência atraente, 

mas desanda a boca luz para espalhar boatarias. Formosura e leviandade náo 

combinam. A beleza externa de uma mulher é completamente apagada se a 

sua língua é uma fonte da qual jorra a maldade. 

  Nesse tempo em que se cultua a beleza e se escarnece da virtude, 

precisamos dar ouvidos à palavra do sábio  Salomão: Como joia de ouro em 

focinho de porco, assim é a mulherformosa que não tem discrição. Beleza física 

não é tudo. E melhor ser bonito por dentro do que ser formoso apenas por 

fora! 

 

 

https://youtu.be/klgjfc0gl-I
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5. Aplicação:  

• A mulher sábia não enxerga beleza em adornos, porém, ela compreende 

que sua integridade tem um maior valor.  

• A integridade é o alicerce sobre o qual são edificados o caráter e uma vida 

semelhante à de Cristo. Se houver rachaduras nesse alicerce, ele não 

sustentará o peso de outros atributos cristãos que terão de ser edificados 

sobre ele. E é desta forma que mulher sábia compreende que sua beleza 

não está baseado em finos adornos.    

 

6. Intercessão: 

Na lista de orações disponibilizada nos grupos da IBS, interceda por cada 

um dos irmãos.    

7. Ore por missões – ÍNDIA 

Apresente em oração o estado de Uttar Pradesh, onde a perseguição está 

aumentando rapidamente devido à implementação de leis anticonversão. 

Cristãos estão sendo falsamente acusados e presos, e muitas igrejas foram 

fechadas. 


