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CONHECENDO A SI MESMO 

Provérbios 14.8 

 
1. Leitura: Salmos 117:1-2 

2. Cântico: Quebrantado 

IBSPLAY: https://youtu.be/OE3fYrynTzY 

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 14.8 – Um dos aforismas (um pensamento expresso de 

forma breve) mais famosos da história, “conhece-te a ti mesmo”, foi atribuído a 

várias figuras gregas do passado, mas não possui ao certo um autor. De 

qualquer forma, esse pensamento afirma que a grande tarefa da humanidade 

seria buscar o conhecimento de si e, a partir daí, conhecer a verdade sobre o 

mundo. Mas de que maneira o homem pode conhecer a si mesmo? A 

resposta direta a essa pergunta é, conhecendo a Deus. Assim sendo, podemos 

afirmar que prudente é a pessoa que avalia cuidadosamente o seu próprio 

caminho à luz da Palavra de Deus. Em 1 Timóteo 4.16, Paulo orienta o seu filho 

na fé da seguinte forma: “Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua 

nestes deveres; porque, fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus 

ouvintes”. Uma das prioridades de uma pessoa piedosa é sua santidade 

pessoal. Por outro lado, o tolo, com sua estultícia, além de viver enganado 

acerca de sua identidade e do seu destino, ainda faz da vida uma corrida inglória 

com o propósito de enganar outras pessoas. O tolo não sabe o que faz. Sua vida 

é uma ilusão. Seus conselhos são perversos. Seus lábios são cheios de engano. 

Seu caminho desemboca na ruína.  

5. Aplicação:  

a. Avalie a sua vida segundo o padrão do Evangelho. Procure identificar 

áreas de sua vida que necessitam de mudanças, pecados que precisam 

ser confessados e abandonados.  

https://www.bibliaon.com/versiculo/salmos_117_1-2/
https://youtu.be/OE3fYrynTzY
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b. Procure entender o seu próprio caminho. Não desperdice o seu tempo 

criticando e bisbilhotando a vida de outros.     

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

pelos pedidos e agradecimentos de cada irmão. 

Ore por missões – LÍBIA 

Apresente em oração os cristãos na Líbia que têm sido perseguidos por 

declarações feitas on-line. Peça por segurança para eles e paz para o país. 


