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A POBREZA ENTRONIZA A IGNORÂNCIA 

Provérbios 13.18 

 
1. Leitura: Salmo 118. 1 

2. Cântico: Teu povo 

IBSPLAY: https://youtu.be/qlpYOEbs8JU 

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 13.18 – Como reagimos a correção? Nossa reação a 

instrução/correção definirá se seremos coroados de honra ou vergonha. No texto 

de hoje, somos alertados a reagir de forma sábia a instrução. Alguém que rejeita 

a instrução atrairá para si pobreza e vergonha. Já aquele que guarda (presta 

atenção/está atendo/sujeito) a repreensão (correção/instrução) será honrado.  

Logo devemos estar atentos a forma com que lidamos com a instrução 

que recebemos. Precisamos trabalhar nossos corações a receber, se sujeitar e 

praticar a instrução que advém da palavra de Deus. Trata-se de um ciclo 

completo: ouvir, se sujeitar e praticar. Se alguma destas etapas não forem 

realizadas, não veremos em nós frutos e estaremos alimentando em nós a 

incredulidade. Se ouvimos, mas nosso coração não está disposto a se submeter, 

dificilmente iremos praticar os princípios da palavra de Deus. Precisamos a todo 

instante lutar contra a incredulidade que surge a cada momento que relutamos 

em praticar o ensino. Uma vida sem prática constante, revela um coração sem 

fé, que não crê no que está escrito. 

Provérbios ressalta a todo instante que o tolo não está disposto a praticar 

a instrução, ao contrário, ele a rejeita, faz pouco caso, a despreza, trazendo para 

si a vergonha de decisões equivocadas que o leva a uma vida desprovida do 

sustento e provisão do Senhor, ele está só, por conta própria. Já o sábio trata a 

instrução com sabedoria, possui um coração que ama e retem a sabedoria. 

Alguém com esta disposição tomará sábias decisões, será digno de honra e 

poderá contar com o cuidado e provisão do Senhor, que não rejeita e nem 
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desampara seus filhos, mesmo em meio a dificuldades. A vergonha e 

necessidade são o resultado de um coração rebelde ao ensino, que prefere a 

ignorância do que o saber, que confia mais em si mesmo, do que no Deus de 

toda sabedoria. Não sejamos assim! 

 

5. Aplicação:  

• Trabalhe o seu coração. Precisamos a todo instante lutar contra a 

incredulidade, que se manifesta quando não estamos dispostos a praticar 

o ensino da palavra de Deus. Haja com fé, ouça e coloque em prática o 

ensino, desta forma você lutará contra a incredulidade.  

• Avalie sua vida. Você tem passado por dificuldades, fruto de más escolhas 

e de um coração que rejeita a palavra de Deus? Avalie sua vida, faça uma 

reflexão a luz da palavra de Deus. Olhe para sua realidade e avalie os 

passos que foram dados até chegar ao momento de vida que você está. 

Nessa reflexão, busque por decisões que foram tomadas em desacordo 

com a palavra e veja como os resultados são terríveis quando rejeitamos 

o ensino. Se arrependa e mude a disposição do seu coração para não 

rejeita o ensino do Senhor. 

6. Intercessão: Ore por missões – UGANDA 

Anandi* foi criada em um lar cristão, mas se casou com um muçulmano. 

Após a morte do marido, a família se recusa a ajudá-la financeiramente. Ore para 

que ela volte aos caminhos do Senhor. 


