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SABEDORIA E PERVERSÃO 

Provérbios 12. 8 

 
1. Leitura: Salmo 121.5-8 

2. Cântico: A começar em mim 

IBSPLAY: https://youtu.be/4jwKoY8xMlU 

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 12. 8 – Deus nos criou à sua imagem e semelhança e, por 

isso, podemos pensar, refletir e ter entendimento acerca das coisas visíveis e 

invisíveis, materiais e espirituais. 

  A falta de entendimento é uma degradação da natureza humana. Torna 

o ser humano uma fera selvagem ou o faz como uma mula que precisa de freio 

para ser governada. E por isso que o perverso de coração será desprezado, 

pois toda a cogitação da sua mente é para a autogratificação ou para a 

exploração do próximo. Ele emprega sua inteligência para fazer o mal, e não 

para promover o bem. Por isso, sua memória será maldita na terra.  

  Por outro lado, aqueles que usam seu entendimento para promover o 

bem alcançam os maiores louvores. Estes usam de sua inteligência, de sua 

sabedoria em prol do Reino. Entendem que a inteligência que possuem é uma 

dádiva de Deus.  

  Devemos usá-la para desenvolver nossos dons e talentos e colocá-los a 

serviço do nosso próximo, do Reino de Deus. Não vivemos, nem morremos, 

para nós mesmos. Nossa vida precisa ser útil, e nossa morte, um exemplo. 

Nossa vida precisa desafiar as pessoas no presente, e nossa morte precisa 

deixar um legado para o futuro.    

5. Aplicação:  

Agora, o que devemos fazer? O que precisamos decidir? 

• Use seus dons e talentos, não para o benefício próprio, mas em prol do 

Reino; 

https://youtu.be/4jwKoY8xMlU
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• Sirva o seu próximo, através daquilo que Deus lhe deu. 

• Sempre se lembre que toda e qualquer capacidade que tem, vem de 

Deus, é uma dádiva d’Ele. 

• Se agiu de forma maldosa, perversa, com alguém de sua família (cônjuge, 

filho(s), pais, etc.), com amigos, pessoas do seu ambiente de trabalho, 

com seu(s) empregado(s), com cliente(s), peça perdão e mude de atitude! 

6. Intercessão: 

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

um dos irmãos.    

7. Ore por missões – CAZAQUISTÃO 

Interceda pela Igreja Shanyrak em Astana, pois alguns membros da 

congregação são acusados de insultar os sentimentos dos muçulmanos. Ore 

para que a igreja não seja fechada e que os cristãos não sejam presos. 


