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SEJA SÁBIO 

Provérbios 14.18 

 
1. Leitura: Salmo 113. 1-2 

2. Cântico: Toma o meu coração 

IBSPLAY: https://youtu.be/bhYKGQMwSZ0 

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 14.18 – Temos nos escritos de provérbios um pai que visa 

dar instruções para a vida prática de seu filho. Salomão busca em seus ensinos 

de forma objetiva, porém profunda, apontar para o modo de viver reto e sábio, 

diante do Senhor. Assim, lemos como indispensável, para se obter a verdadeira 

sabedoria, o exercício de ouvir. “Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não 

despreze o ensino de sua mãe” (Pv 1.8). Dito isso, o rei sábio continua a ensinar 

o filho, entre outras coisas, a se afastar dos pecadores (Pv 1.10,15), a dar ouvido 

às instruções (Pv 2.1-4), buscar a sabedoria que conduz à paz (Pv 3.1,2), não 

rejeitar a disciplina do Senhor (Pv 3.11,12) e a se afastar da mulher adúltera (Pv 

5.1-4). Por isso, o texto de Provérbios 14.18 é mais um que pode ser aplicado 

ao ensino do herdeiro de Israel e de quaisquer pessoas que quisessem ter um 

futuro verdadeiramente sábio. 

Dentro dessa perspectiva, podemos afirmar que há pessoas que querem 

constituir para si um reino de tolice. Estes, os tolos, amontoarão sobre eles 

mesmos a insensatez. O texto nos diz: “inexperientes herdam a insensatez”. Isso 

é tão verdade que a insensatez de Roboão, herdeiro de Salomão, foi o veículo 

da divisão do reino de Israel em dois reinos menores (1Rs 12). Por outro lado, 

“o conhecimento é a coroa dos prudentes”. Segundo tais palavras, nenhum reino 

é mais valioso que a sabedoria, já que, com tolice, até um reino é perdido, ao 

passo que o sábio galga patamares que ninguém poderia imaginar. 

  

 

https://youtu.be/bhYKGQMwSZ0
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5. Aplicação: Pensamentos para a devoção pessoal/familiar: 

a. Você tem sido um exemplo de integridade para seus filhos, tem os 

ensinado o caminho de retidão? 

b. Busque uma vida íntegra diante de Deus e ensine aos seus filhos o valor 

da retidão.  

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

pelos pedidos e agradecimentos de cada irmão. 

Ore por missões – BRUNEI 

Hoje é Dia da Solidariedade Cristã, por isso ore para que os cristãos de 

Brunei consigam ser testemunhas do amor de Jesus aos muçulmanos e que as 

ações deles falem mais do que as palavras. 


