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OUÇA! 

Provérbios 12.15 

1. Leitura: Salmo 120. 1  

2. Cântico: Ao único  

IBSPLAY: https://youtu.be/CPm1ZokQOVg  

3. Confissão/Gratidão – Exaltem o Senhor em oração por suas maravilhas, 

confessem os pecados perante Deus e agradeçam por sua graciosa salvação.   

4. Leia Provérbios 12. 15 – O “insensato” avalia seu “caminho” e costuma o 

classificar como caminho “justo”. Isso porque o “tolo” não costuma pensar na 

possibilidade de ele estar errado ou que haja um modo melhor que o dele de 

encarar uma situação.   

O tolo é aquele que rejeita todo e qualquer conselho. Ele acha que sabe 

de tudo, e até se sente diminuído quando alguém lhe faz recomendações sábias. 

Ele também reage muito mal a críticas, mesmo que sejam realmente construtivas 

e bem intencionadas, pois a ideia de que precisa ser corrigido por outras pessoas 

atinge diretamente seu orgulho. Aliás, o orgulho é o escudo do insensato.  Em 

contrapartida, o “sábio ouve os conselhos”.  

Diante dessa imagem, alguns tendem a pensar que o sábio é aquele que 

não precisa de conselho, isto é, pensam que pelo fato de serem sábios, isso 

dispensa a necessidade de conselheiros, mas não é verdade.  

O próprio rei Salomão, portador de uma sabedoria ímpar concedida por 

Deus (1Rs 4.29,30), acercava-se de homens sábios capazes de aconselhar (1Rs 

12.6). Ele também sabia que os conselhos eram mais saudáveis que os elogios 

(Pv 27.21).  

 Por fim, qualquer pessoa que quiser ser sábia em seu sentido mais amplo 

deve estar aberta a críticas e ao aconselhamento. Afinal, “os planos fracassam 

por falta de conselho, mas são bem sucedidos quando há muitos conselheiros” 

(Pv 15.22).   

 

https://youtu.be/CPm1ZokQOVg
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5. Aplicação:   

Pergunte-se agora: como você reage aos conselhos e correções? 

Revoltado por ter o orgulho ferido ou grato a Deus e ao conselheiro por alertá-lo 

de algo importante?  

6. Intercessão: Ore por missões – SUDÃO  

Os líderes do Sudão assinaram um acordo para garantir a liberdade 

religiosa no país. Mas, após dois meses, nenhuma mudança foi vista pelos 

cristãos. Interceda por esperança e paz para a igreja no país.  

 

30 DIAS DE ORAÇÃO PELOS CRISTÃOS PRESOS 

5º Dia – MARYAM ROSTAMPOUR E MARZIYEH AMIRIZADEH 

As cristãs ex-muçulmanas foram presas em Evin e denunciaram que os 

prisioneiros locais são torturados por meio de privação e sono, agressões física 

e sexual e até eletrochoque. Em uma entrevista, as cristãs contaram que oravam 

pela libertação, mas com o passar dos dias elas entenderam que Deus tinha um 

plano específico para elas lá dentro. “Deus tinha um propósito para estarmos 

naquele lugar escuro”, disse Marziyeh. As duas amigas aproveitaram para 

compartilhar o amor de Jesus com algumas detentas e carcereiras. Foi assim 

que perceberam que, no Irã, elas eram mais livres dentro da prisão do que fora 

dela, quando o assunto era evangelizar. “Deus nos deu oportunidade de 

compartilhar a mensagem do cristianismo com as pessoas que mais precisam 

ouvir”, reconheceu Maryam.  

ORE pelas mulheres presas que souberam do amor de Deus por Marziyeh 

e Maryam. Que o Espírito Santo faça a semente do evangelho crescer nos 

corações e transforme a vida delas.   


