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SEJA CAUTELOSO 

Provérbios 14.16 

 
1. Leitura: Salmo 34. 1-3 

2. Cântico: Seja engrandecido 

IBSPLAY: https://youtu.be/b8t-eOMVi2Q 

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 14.16 – O sábio é cauteloso e se desvia do mal, mas o tolo 

é afoito e se dá por seguro.  

Quando ouvimos este provérbio, somos levados a pensar em quanta 

vantagem há em sermos cautelosos, em não sermos apressados, afoitos, 

precipitados. Além disso, podemos ver que há um medo saudável que devemos 

ter: o medo do mal. O texto fala de um temor de tomar caminhos perigosos, 

caminhos que levam ao pecado. Esse temor protege o sábio. 

A soberba que o tolo tem no coração o leva a subestimar os perigos e males que 

o cercam, por isso é apressado e se atira de cabeça, descuidadamente, por 

caminhos cujo fim é terrível. 

Somos chamados a ter medo de caminhos pecaminosos. Podemos 

lembrar de José que teve medo de pecar contra Deus e por isso fugiu, 

literalmente, do convite adúltero da mulher de Potifar (Gênesis 39.6-12). Em 1 

Coríntios 10.14, somos chamados a fugir da idolatria e em 1 Coríntios 6.18, 

exortados a fugi da impureza sexual. Temos tido esse santo temor diante de 

caminhos perigosamente tentadores e fugido do mal?  

Talvez você têm sido estupidamente autossuficiente e se acha seguro 

andando por caminhos tentadores, que certamente te farão cair em pecado e 

sofrer as terríveis consequências do pecado em sua vida e na vida dos que te 

rodeiam. Não se ache forte demais para resistir às tentações. Não ignore suas 

https://youtu.be/b8t-eOMVi2Q
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fraquezas e a força do pecado. Esteja em constante oração e vigilância para não 

cair em tentação (Mateus 26.41) 

A cautela do sábio está em não tomar medidas impensadas, mas antes temer 

os caminhos perigosos que levam ao pecado. Já o tolo ignora os perigos e 

rapidamente toma caminhos que levam ao pecado. Qual tem sido sua prática? 

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

a) Seja humilde, reconheça que é pecador e sujeito a tentações. 

Conheça suas próprias fraquezas e evite situações que te deixe 

sujeito a cair em pecado;  

b) Tenha vida de constante oração. Fuja do pecado. Afaste-se de 

pessoas, ambientes e coisas que são tentadoras a você. Busque 

graça de Deus para andar em caminhos retos. 

 

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

pelos pedidos e agradecimentos de cada irmão. 

Ore por missões – ÍNDIA 

Clame pela família do pastor Rahu*, que foi assassinado por causa do 

amor a Deus, que seja consolada pelo Senhor, tenha todas as necessidades 

supridas e consiga testemunhar de Cristo. 


