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SABEDORIA PARA OS PRUDENTES 

Provérbios 14.6 

 
1. Leitura: Salmo 121.5-8 

2. Cântico: A começar em mim 

IBSPLAY: https://youtu.be/4jwKoY8xMlU 

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 14.6 – O zombador procura a sabedoria e não a encontra, 

mas o sábio adquire o conhecimento com facilidade. 

O zombador procura a sabedoria e não a encontra 

O zombador é aquele que despreza a instrução. Em sua arrogância e 

soberba olha com desdém para a sabedoria de Deus. Zombador é aquele que 

faz piada com as coisas e ensinamentos que vêm de Deus. Para pessoas assim 

a Bíblia é motivo de riso e não deve ser levada a sério. Hoje em dia essa 

zombaria pode se disfarçar de intelectualidade, fazendo pouco caso da 

sabedoria de Deus, utilizando conhecimento de uma falsa ciência para justificar 

o desprezo pala santa Palavra. 

Não é diferente quanto à história da salvação em Jesus. Sendo Jesus a 

sabedoria de Deus (1 Coríntios 1.24), as pessoas zombadoras desprezam o 

Senhor Jesus, sua obra, sua morte pelos pecadores e sua gloriosa ressurreição. 

Achando que a sabedoria de Deus é loucura, não creem em Cristo e 

permanecem em sua tolice e perdição (1 Coríntios 1.21-25).  

Diante disso, como alguém zombador pode esperar encontrar sabedoria, 

se a verdadeira sabedoria é dada por Deus (“Pois, qual dos homens entende as 

coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? assim também as 

coisas de Deus, ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus” 1 Coríntios 

2.11) e se o princípio da sabedoria é o temor do Senhor (Provérbios 1.7)? 

https://youtu.be/4jwKoY8xMlU
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Devido sua arrogância insolente, o zombador não encontrará sabedoria, ainda 

que procure. 

Como tem sido sua atitude diante da sabedoria de Deus revelada na Bíblia? 

Mas o sábio adquire o conhecimento com facilidade 

De maneira contrária, o sábio (prudente) teme ao Senhor e depende Dele 

para obter mais entendimento. Somos chamados a buscar humildemente a 

sabedoria divina e esperar receber graciosamente do nosso Senhor, que tem 

prazer em recompensar os que esperam Nele (“Ora, se algum de vós tem falta 

de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-

lhe-á dada” Tiago 1.5). 

Este provérbio também enfatiza a facilidade com que o prudente recebe 

o entendimento divino. Como Deus tem prazer em dar liberalmente a sabedoria, 

não haverá impedimentos para que aquele que busca na fonte divina receba 

facilmente a sabedoria presenteada por Deus. Você tem buscado a abençoada 

sabedoria divina? 

5. Aplicação:  

a. Como tem sido sua atitude diante da sabedoria de Deus revelada na 

Bíblia? Atitude de zombaria ou de elevado respeito e desejo de receber 

mais dela? 

b. Você tem sido prudente e buscado humildemente a sabedoria divina? 

6. Intercessão: na lista de orações, disponibilizada nos grupos da IBS, interceda 

pelos pedidos e agradecimentos de cada irmão. 

Ore por missões – ÍNDIA 

Apresente em oração o cristão Samal*, um garoto que foi expulso de casa 

por causa da nova fé cristã. Peça por conforto para ele e que Deus supra as 

necessidades. 

 


