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ME DIGA COM QUEM ANDAS 

Provérbios 13.20 

 
1. Leitura: Salmos 148:1-7 

2. Cântico: Confissões – Projeto sola 

IBSPLAY: https://youtu.be/WZDbCw7Y7jg 

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 13.20 – “Dize-me com quem andas e te direis quem és”, diz 

um velho ditado. Parece que este ditado foi inspirado no versículo que vamos 

meditar hoje. Neste provérbio bíblico vemos a forte influência que há entre as 

pessoas que andam juntas. 

Quem anda com os sábios será sábio 

Simples e direto é o início do provérbio: quem anda com pessoas sábias 

se tornará mais sábio. Andar, conviver e ouvir pessoas sábias nos ajudará a 

sermos mais sábios. Seremos naturalmente influenciados pelas pessoas ao 

nosso redor, por isso a importância de nos cercarmos de pessoas sábias e 

santas, que não só falarão coisas boas como mostrarão pelo exemplo como 

andar de modo prudente e reto. 

Isto deve nos levar a uma série de reflexões: quem são as pessoas que 

eu mais ando, converso e interajo? Quem são aqueles que eu convivo mais? 

Tenho valorizado a companhia de pessoas santas e piedosas, e aprendido com 

seus exemplos? 

Nos tempos de hoje essa reflexão também pode ser estendida para algo 

como: quem eu mais sigo, acompanho e “curto” nas redes sociais? O que essas 

pessoas têm postado e ensinado? Quem são as pessoas com quem eu mais 

troco mensagens? Quais os podcasts que mais escuto? Quais os blogs ou 

portais de notícias que costumeiramente eu acompanho? Tudo isso nos ajudará 

a pensar se estamos ou não nos tornando mais sábios. 

https://youtu.be/WZDbCw7Y7jg
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Mas o companheiro dos tolos acabará mal 

A segunda parte do texto mostra o quanto a má influência também arrasta 

as pessoas para o mal. Ser companheiro é andar junto, participar das mesmas 

coisas. O quanto uma pessoa consegue andar constantemente com pessoas 

más e não repetir os mesmos atos? 

Paulo, ensinando a igreja de Corinto a não se deixar corromper por 

ensinos errados, traz esse princípio, citando outro provérbio: Não se enganem: 

“As más companhias corrompem os bons costumes” (1 Coríntios 15:33). 

Aquele que acompanha, anda e se deixa influenciar por tolos acabará mal, 

sofrerá as consequências, cairá em apuros. 

Quem são seus companheiros (reais e virtuais)? Você consegue perceber 

o quanto tem dado ouvido às pessoas com quem está andando? 

5. Aplicação:  

a) Você tem buscado conviver com pessoas santas, piedosas e sábias? 

Seus amigos e companheiros amam a Deus e a Sua Palavra? 

b) Quem são os companheiros/amigos de seus filhos, sobrinhos e netos? O 

que eles têm seguido e curtido nas redes sociais? Quem são os maiores 

influenciadores deles? 

c) Peça a Deus que coloque pessoas sábias e piedosas para andarem com 

você e seus familiares. Andem com os sábios e se tornem mais sábio. 

 

6. Intercessão: Ore por missões – NEPAL 

A cristã Nita* enfrenta perseguição física e psicológica do marido para 

abandonar a fé em Cristo. Ore para que Deus lhe dê força e esperança e trabalhe 

na mudança do coração do marido. 


