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AME A INSTRUÇÃO 

Provérbios 12.1 

 
1. Leitura: Salmo 84. 1-5 

2. Cântico: Antífona – 001 Cc 

IBSPLAY: https://youtu.be/yEmPxAF6uZo 

3. Confissão/Gratidão – Perdoa-me por nossas falhas e ajuda-me a andar em 

tuas veredas. Te agradecemos pelo pão de cada dia e por todos os livramentos 

dados por tua poderosa mão. 

4. Leia Provérbios 12.1 – Como você recebe uma disciplina, uma repreensão? 

Qual sua reação natural? Este provérbio nos desafia a enxergar a disciplina 

como algo bom. E vai além, ao valorizar os que amam a disciplina. 

Disciplina significa repreensão, correção ou instrução e, no livro de 

Provérbios, está principalmente associada a uma ação paternal. Portanto 

somos levados a entender que a disciplina que recebemos vem de Deus, o 

nosso Pai. Deus é um pai amoroso e nos disciplina, repreende e corrige.  

Hebreus 12.7 afirma que “É para disciplina que sofreis; Deus vos trata como a 

filhos; pois qual é o filho a quem o pai não corrija?”. Como é precioso ter um 

Pai que nos corrige. 

O próprio Deus gera em nós a compreensão para recebermos a 

disciplina que vem Dele. O Espírito Santo testifica conosco que somos filhos 

(Romanos 8.16) e, por isso, não ficamos sem disciplina. Por isso, é motivo de 

gratidão que Deus não nos deixar andar em nossos próprios pecados, não nos 

abandonar em nossas tolices, antes nos disciplinar, repreender e ensinar. 

Lembremos que a disciplina divina sobre seus filhos não é punição nem 

condenação pelos seus pecados, uma vez que Jesus recebeu a pena por 

nossos pecados, para que pudéssemos ser filhos e, por isso, temos paz com 

Deus (“Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor 

Jesus Cristo” Romanos 5.1).  

https://youtu.be/yEmPxAF6uZo
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A disciplina de Deus sobre seus filhos é para conhecimento, como nos 

diz o versículo de hoje, portanto, está ligada a nosso crescimento e maturidade, 

à nossa santificação. Como somos tolos em não reconhecermos a disciplina e 

admoestação do Senhor. Pior ainda é quando recebemos e, em tese, 

entendemos como uma correção de Deus, mas acabamos permanecendo no 

erro. Como o Senhor é misericordioso e paciente conosco! Muitas vezes as 

facilidades da vida moderna, a comodidade e a preguiça têm nos impedidos de 

crescer em conhecimento do Senhor e de perceber as ações corretivas de 

Deus como fruto de seu amor. Quando não amamos a disciplina do Senhor, 

estamos desprezando todo conhecimento e maturidade que Ele 

nos proporciona através dessas situações. Como você recebe a disciplina ou 

correção do Pai? Qual sua reação natural? O orgulhoso vê a correção como 

ofensiva. O tímido a vê como humilhante. O rebelde como opressora e indigna. 

O invejoso ou o insatisfeito como uma perseguição. Mas os que encontram sua 

identidade em Cristo, como filhos, veem a disciplina como uma ação amorosa. 

5. Aplicação:  

a) Você tem desprezado a correção de Deus em sua vida? Peça a 

Deus para abrir seus olhos e ouvidos espirituais para perceber 

e aprender com as ações corretivas divinas;  

b) Peça a Deus para enxergar seus pecados, a encher seu coração de 

arrependimento, a receber o perdão gracioso de Deus e a valorizar 

sua disciplina como fruto de seu amor. 

6. Intercessão: 

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

um dos irmãos.    

7. Ore por missões – REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO  

Clame pelos cristãos na República Democrática do Congo que enfrentam 

pressões e ataques de militares das Forças Democráticas Aliadas (ADF). Peça 

para que Deus os fortaleça e dê graça. 


