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O HOMEM PRUDENTE 

Provérbios 14.15 

 
1. Leitura: Salmo 61. 1-3 

2. Cântico: Deus somente Deus  

IBSPLAY: https://youtu.be/2WUzUHU776I 

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 14.15 – O ingênuo dá crédito a tudo o que se diz, mas o 

prudente reflete antes de dar um passo. 

Neste provérbio, uma pessoa simples ou ingênua é colocada em oposição 

ao prudente. Quem seria essa pessoa ingênua? A ideia é de uma pessoa que, 

pela falta de conhecimento e de experiência, acaba ouvindo e acreditando em 

tudo. Não consegue fazer filtros, não tem discernimento para perceber os bons 

e maus conselhos ou opiniões. 

O alerta é que quando não buscamos sabedoria e conhecimento, quando 

deixamos de aperfeiçoar o que aprendemos através da experiência, acabamos 

nos deixando enganar com qualquer palavra dita. Ficamos vulneráveis a sermos 

facilmente enganados. Em Efésios 4.14, Paulo fala de pessoas que, por não 

amadurecerem, acabam sendo arrastados por qualquer “vento de doutrina, pela 

artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro”. 

Precisamos crescer em sabedoria e conhecimento do Senhor para não 

sermos enganados. Por isso, a pessoa prudente é aquela que ouve outras 

pessoas falando, ouve opiniões e conselhos, mas “reflete antes de dar um 

passo”, ou seja, antes de seguir, pensa bem e decide seguir ou não naquela 

direção. Uma ilustração para a pessoa ingênua desse provérbio pode ser aquela 

brincadeira de criança onde uma pessoa vendada é guiada por outros para 

chegar a um destino. Quem está vendado vai seguindo a direção indicada por 

seus guias sem poder refletir se por onde está indo é o melhor caminho a seguir.  

https://youtu.be/2WUzUHU776I
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A ilustração para o prudente é como alguém seguindo uma difícil trilha por 

um caminho que nunca andou, mas recebeu as orientações prévias de como 

deve fazer. Neste caso, essa pessoa a cada passo, bifurcação ou escolha do 

caminho que irá pegar, deverá pensar nas orientações, ver se a direção que está 

seguindo tem perigos ou armadilhas, podendo tomar decisões que entende ser 

seguras. 

No primeiro caso, um guia mal intencionado pode levar a pessoa vendada 

para uma armadilha ou abismo. Mas a pessoa da trilha verá os abismos e 

armadilhas e seguirá por caminhos seguros. 

O conhecimento da Palavra de Deus, a oração e comunhão com os 

irmãos que buscam andar com Deus são os meios usados por Deus para nós 

manter de olhos abertos, entender as orientações, termos discernimento e tomar 

caminhos seguros. 

Quem você está sendo o ingênuo ou o prudente? 

5. Aplicação: Pensamentos para a devoção pessoal/familiar: 

a. Você tem sido levado por toda e qualquer opinião que ouve, tem sido 

arrastado por “ventos de doutrinas”? Tem se deixado induzir ao erro pela 

falta de discernimento e sabedoria? 

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

através da leitura regular e meditação na Palavra de Deus, através da 

oração e dependência de Deus? 

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

pelos pedidos e agradecimentos de cada irmão. 

Ore por missões – FILIPINAS 

Hameed é um líder tribal cristão que descobriu que uma ajuda do governo 

está atrelada à conversão ao islamismo. Ore para que ele e outros cristãos não 

cedam à pressão em troca de uma vida melhor. 


