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PROCURE E ENCONTRE 

Provérbios 14.14 

 
1. Leitura: Salmo 48. 1 

2. Cântico: Vós, criaturas de Deus Pai 

IBSPLAY: https://youtu.be/JkMhyZquD1E 

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 14.14 –  Você tem colhido frutos ou consequências de suas 

decisões? Provérbios nos alerta a todo instante que todos, justos e injustos, são 

afetados de forma positiva ou negativa como resultado do seu caráter. O infiel 

de coração, destacado no texto de hoje, é alertado sobre a máxima de que suas 

decisões, afetadas por este coração infiel, que rejeita o ensino e a instrução e 

desconsidera Deus em tudo, colherá resultados compatíveis com sua conduta.  

Em outras versões, vemos o uso da expressão “se farta”, ou seja, ele se 

satisfaz no seu modo de viver. Como o pecado é enganoso e triste. O ímpio está 

totalmente longe de Deus, vivendo em trevas, desespero e podridão, morto 

espiritualmente e ainda sim, está satisfeito, empanturrado e farto do seu estilo 

de vida abominável ao Senhor. Como vimos no verso 12 deste mesmo capítulo, 

muitos estão em caminhos de morte e não se dão nem conta disso. Já o homem 

de bem, que é mais uma forma que provérbios retrata o justo, aquele que vive 

pautado pelos preceitos e princípios do Senhor, que ama, teme e se relaciona 

com Ele, é abençoado como resultado da transformação do seu coração. O foco 

no texto não é que devemos buscar tomar boas decisões apenas para sermos 

recompensados, mas a recompensa é uma consequência de um viver justo e 

piedoso, não podemos inverter isso jamais. Muitas vezes cometemos este erro 

na criação de nossos filhos. Recompensamos o “bom comportamento” sem nos 

preocuparmos com o coração, suas motivações, seu interior, de modo que 

tratamos apenas o exterior, e como consequência, produzimos neles uma 

legalidade fria e distante de Deus, focada apenas em obras. Precisamos que a 
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graça de Deus invada e transforme nossos corações, para que de fato, sejamos 

homens e mulheres piedosos, que vivem e tomam sábias decisões por amor a 

Deus, e não com o objetivo de alcançarmos o favor dEle.  

 

5. Aplicação:  

a. Busque satisfação em Deus... o pecado pode nos enganar e produzir 

uma falsa alegria, falsa satisfação que traz como resultado o rompimento 

do relacionamento com nosso Deus. Quando buscamos nos satisfazer 

apenas em Deus, não somos enganados, nunca seremos frustrados ou 

decepcionados. Busque plenamente ao Senhor, através da oração, 

leitura e meditação da palavra e comunhão dos santos na Igreja. Desta 

feita, seremos satisfeitos em Deus, nossos caminhos serão os caminhos 

do Senhor, seremos fartos e abençoados em Cristo. Procure o Senhor e 

encontre nEle satisfação plena. 

 

b. Trabalhe o coração... nos tempos do antigo testamento (e infelizmente 

ainda hoje isso persiste), existia um conceito comum e equivocado 

chamado de “lei da retribuição”, ou seja, se proceder bem, certamente 

será recompensado, se proceder mal, certamente haverá 

consequência. Foi este o pressuposto usado pelos “amigos” de Jó, ao 

julgar sua condição como oriunda de escolhas pecaminosas. Sabemos 

que não foi isso. Jó era um homem integro e reto, temente a Deus, e 

quem fala isso é o próprio Deus (Jó 1:1). Precisamos entender que não 

podemos buscar nos relacionar com Deus para termos bons resultados 

e vida mansa, devemos nos relacionar com Deus porque sem Ele nada 

somos. Ele é tudo de que precisamos. Trabalhe o coração, pois na 

caminhada Cristã, nem sempre os resultados são bons, mesmo quando 

tomamos sábias decisões, pois Deus tem sus propósitos e desígnios. Se 

nosso foco está no Senhor, não seremos frustrados jamais, não 

importando as circunstâncias que nos cercam...descanse nisso. 
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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 – SRI LANKA 

Neste mês, os budistas costumam viajar para a cidade de Kandy, onde 

supostamente está o dente de Buda. Nessa região o extremismo é maior. Ore 

pela proteção dos cristãos e para que testemunhem de Jesus. 


