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O ENSINO DOS SÁBIOS 

Provérbios 13.14 

 
1. Leitura: Salmo 66. 1-2 

2. Cântico: Só em Jesus 

IBSPLAY: https://youtu.be/f1I-2AfAt1U 

3. Confissão/Gratidão – Agradeça a Deus por sua misericórdia e infinito amor 

que nos proporcionou tamanho livramento do inferno ao enviar seu Filho para a 

nossa salvação. 

4. Leia Provérbios 13.14 – O ensino dos sábios é fonte de vida, e afasta o 

homem das armadilhas da morte. Esse provérbios nos apresenta duas 

realidades, vejamos: 

(1) Na Bíblia ser sábio não está ligado a ter todas as respostas para todas 

as coisas. Assim, ser sábio nas Escrituras está, também, para além de nós 

mesmo. Ou seja, nem sempre teremos respostas para cada aspecto da vida, 

mas ainda assim poderemos agir com sabedoria. 

Como um sábio reage diante de uma circunstância em que ele não 

tem respostas? O homem prudente usará seus ouvidos com sabedoria, pois o 

sábio escuta a outros a fim de seguir acertadamente em suas decisões. 

Aplique essa verdade ouvindo pessoas maduras como irmãos na fé, seu 

pastor e principalmente ouvindo a voz doce do Bom Pastor, Cristo Jesus, por 

meio da Bíblia.  

(2) Por outro lado, esse provérbios nos chama a exercer uma influência 

de vida. Os nossos conselhos e as palavras de nossos lábios devem glorificar a 

Deus na medida que apresenta vida para aqueles que nos ouvem. Pois, "o 

ensino daqueles que tem a mente de Cristo, ensina a vida de Cristo pro outro". 

Dessa forma, cabe nos questionar se as palavras de nossos lábios tem sido 

agradáveis ao Senhor e  abençoado nosso próximo(?). Além disso, vemos que 

https://youtu.be/f1I-2AfAt1U
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a sabedoria dá cautela ao homem para evitar o perigo, se desviar dos homens 

maus e não se colocar em situações duvidosas que contrariam o bom senso e 

as orientações do nosso Senhor. A palavra sábia afasta o homem das 

armadilhas e da morte. Diante dessa verdade de vida e morte, poderíamos 

aplicar: Adote uma postura sábia por meio do seu falar. Fale com a estrutura do 

Evangelho. 

5. Aplicação: A estrutura do evangelho aplicada na fala: 

(1) Criação: A criação reflete a bondade e a integridade, portanto, ao resolver 

algum problema, elogie de forma honesta e sincera, ressalte as qualidades de 

quem você está prestes a corrigir. 

(2) Queda: A queda é o cenário mais trágico da nossa realidade. Contudo, não 

pode ser abafada. Sem ela nunca teremos clareza daquilo que nos faz ser tolos. 

Anuncie o erro com firmeza, sinceridade e com proposta. Não basta ser reativo, 

temos de ser propositivos. Para isso temos a redenção. 

(3) Redenção: Apresente a graça e faça uma chamada ao arrependimento. 

Apresente soluções, mostre maneiras honestas de se contornar o problema. 

(4) Consumação: restaure a confiança daqueles que reconheceram o equívoco. 

Dê novas e pequenas oportunidades, se envolva ao invés de se afastar e busque 

enxergar a mudança. 

6. Intercessão: Ore por missões – ARGÉLIA 

Hoje é comemorada a Independência da Argélia e muitas igrejas 

continuam fechadas no país. Ore para que os templos sejam reabertos e os 

seguidores de Cristo continuem firmes na fé. 
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30 DIAS DE ORAÇÃO PELOS CRISTÃOS PRESOS 

28º Dia – PASTOR LEOPOLDO 

Desde 2002, quando teve um encontro com Cristo, Leopoldo Alonso teve 

a vida transformada por Deus. Mas começou a enfrentar perseguição na 

comunidade onde vivia porque não participava mais dos rituais e costumes 

locais. Além disso, ele, a esposa e os filhos passaram a compartilhar sobre o 

amor de Jesus com os amigos e vizinhos. Após alguns anos testemunhando o 

amor de Deus, o número de conversões foi aumentando e surgiu uma pequena 

igreja na comunidade, onde ele era o líder. Porém, as autoridades da região 

ficaram furiosas com o ocorrido e proibiram Leopoldo de comprar alimentos e 

remédios em comércios. Os líderes locais também interrompiam os cultos e os 

filhos do cristão foram proibidos de ir à escola. Um dia, ele foi capturado e 

agredido por uma multidão e depois jogado na prisão. Ele ficou quatro dias preso 

sem assistência médica e sem poder receber visita. No entanto, a polícia 

conseguiu negociar a libertação dele, e ele foi levado escondido em um carro 

para que a multidão não o atacasse novamente. Hoje, toda a família do pastor 

Leopoldo mora em outra cidade e continua a testemunhar o amor de Jesus. 

ORE para que o testemunho do pastor Leopoldo impacte muitas vidas e 

que outros cristãos que estão presos pelo mesmo motivo sejam protegidos, 

fortalecidos e libertados em breve. 


