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AS MÁS COMPANHIAS 

Provérbios 14.7 

 
1. Leitura: Salmo 96 

2. Cântico: Nunca foi sobre nós 

IBSPLAY: https://youtu.be/OpMm5JO0wtU 

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 14.7 – Cada pessoa oferece aquilo que tem. Ou seja, quem 

anda com o insensato, insensato será! Contudo, quem anda com os sábios 

aprende a sabedoria e encontra genuína felicidade. Assim, esperar encontrar 

sabedoria nas palavras do insensato é o mesmo que tentar colher açaí no 

buritizeiro, então, é perda de tempo. Diante disso, perceba que a orientação de 

Deus não é filtrar o que o tolo fala, mas fugir da presença do tolo. Portanto, a 

única forma de escaparmos da influência maléfica das palavras do insensato é 

nos mantermos longe dele. Perceba, o salmista nos ensina que se alguém 

deseja ser feliz é preciso ficar distante do conselho dos ímpios, do caminho dos 

pecadores e da roda dos escarnecedores (Sl 1. 1-2). Então, definitivamente, não 

podemos permanecer em más companhias e ao mesmo tempo deleitar-nos na 

presença de Deus, não podemos viver no pecado e ao mesmo tempo ter prazer 

na leitura da Bíblia. Não! Por fim, recordo do que disse Dwight Moody: “ou a 

Bíblia afastará você do pecado, ou o pecado afastará você da Bíblia”.  

5. Aplicação:  

a. Não se associe com pessoas que não possam lhe ensinar a sabedoria de 

Deus. 

b. Não desperdice o seu tempo se aconselhando com incrédulos. Quem dá 

atenção ao insensato, acaba assimilando a sua insensatez.    

c. Reprove as palavras ímpias. Deixe de seguir (Instagram, twitter, redes 

sociais) quem as profere.  

https://youtu.be/OpMm5JO0wtU
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6. Intercessão: na lista de orações, disponibilizada nos grupos da IBS, interceda 

pelos pedidos e agradecimentos de cada irmão. 

Ore por missões – MALDIVAS 

Hoje é celebrado o Dia da Independência das Maldivas e a população 

comemora com festivais e desfiles. Interceda para que, durante os eventos, os 

cidadãos maldivos conheçam o evangelho de Cristo. 


