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A MULHER SÁBIA 

Provérbios 14.1 

 
1. Leitura: Salmo 139 

2. Cântico: Salmo 139 

IBSPLAY: https://youtu.be/xZ8xgsxxnnA 

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 14.1 – As mulheres sempre estiveram na vanguarda dos 

valores morais que sustentam a vida familiar. Quando as mulheres abandonam 

esses princípios, é porque a sociedade está chegando ao fundo do poço de sua 

degradação. O sábio nos fala a respeito de dois tipos de mulheres. Não se 

refere a mulheres ricas e pobres, jovens e velhas, belas e desprovidas de 

beleza, mas a mulheres sábias e insensatas.  

  A mulher sábia edifica a sua casa, pois é arquiteta dos valores divinos 

que ornam a vida familiar. Se a construção com pedras e tijolos exige 

investimento e perícia, quanto mais a construção do lar e dos relacionamentos!  

Ela busca colocar sua vida em total dependência de Deus, conduzindo outras 

mulheres a verdade absoluta que é a Palavra de Deus. Seu falar, seu agir, sua 

forma de viver, é tudo para a glória de Deus (1 Co 10.31). 

  A mulher sábia é aquela que investe seu tempo, sua vida, seus 

sentimentos, seus recursos e sua alma em pessoas, mais do que em coisas. 

São aquelas que conduzem o seu lar a amar a Deus sobre todas as coisas. Ela 

valoriza mais relacionamentos do que objetos. Dá mais importância à beleza 

interna do que ao requinte externo. 

  A mulher insensata, porém, é demolidora. Suas palavras e ações 

provocam um verdadeiro terremoto na família. Ela desagrega, divide e separa. 

Suas mãos não trabalham para o bem, mas para o mal. Ela não é uma escultora 

do eterno, mas uma costureira do efêmero. Ela não ama a Deus e muito menos 

sua vida está em total dependência d’Ele. Despreza o ensino e instrução do 
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Senhor. 

5. Aplicação:  

 

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

• Viva aplicando os preceitos bíblicos do que é uma mulher sábia (Pv 31.10-

31). 

• Viva o Evangelho, praticando tudo aquilo que o Senhor tem lhes ensinado 

através dos pastores, servos escolhidos por Deus para guardarem a Sã 

Doutrina. 

• Ensine outras mulheres o que é viver em contentamento no Senhor. 

 

 6. Intercessão: Ore por missões – LAOS 

Neste Dia da Independência do Laos, interceda pelos cristãos que são 

monitorados pelas autoridades do país e se reúnem em segredo. Clame para 

que o amor de Deus transforme a realidade do país. 


