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SEDE PACIENTE 

Provérbios 14.29 

 
1. Leitura: Isaías 24:14-15 

2. Cântico: Em espírito, em verdade 

IBSPLAY: https://youtu.be/b9MwavlB1ak 

3. Confissão/Gratidão – Exaltem ao Senhor em oração por suas maravilhas, 

confessem os pecados perante Deus e agradeçam por sua graciosa salvação.  

4. Leia Provérbios 14.29 – Quem tarda em irar-se é grande em entendimento, 

mas o que facilmente perde a calma faz um elogio à loucura. “Quem tarda em 

irar-se”. Esse início do versículo é às vezes traduzido por “longânimo” ou 

“paciente”. De fato, a ideia da expressão longânimo é a demora em reagir com 

ira, mantendo a calma diante de situações adversas. Assim, esse provérbio 

elogia quem controla sua raiva, dizendo que se trata de alguém que tem muito 

entendimento. 

O contraste é a pessoa que perde a paciência rapidamente, estoura 

depressa e facilmente manifesta a sua ira. O texto mostra que a nossa ira é 

manifestação de tolice e loucura. Quando nos iramos facilmente, mostramos o 

quanto ainda somos tolos. Enquanto o estourado facilmente dá vazão à sua ira, 

o longânimo é aquele que não se deixa ser dominado pela ira. 

Somos alertados a não pecarmos a partir da ira que possamos sentir 

(Efésios 4.26), mas o que vivenciamos normalmente é darmos vazão à nossa 

pecaminosidade, estourando com palavras torpes e ofensivas, atitude grosseiras 

e desejo de vingança. Hoje vemos tantos discursos que servem mais para gerar 

ira e vingança do que paciência e amor. Nem percebemos o quanto estamos 

alimentando nossa ira a partir do que tem sido fonte de informação para nossa 

mente. Pense: o que tenho lido, visto e conversado tem me levado a ser mais 

tardio em me irar ou a encher meu coração de raiva e amargura?  

Só podemos agir com controle sobre nossas emoções distorcidas a partir 

da obra do Espírito Santo em nossas vidas. Vemos em Gálatas 5.22 que o 

https://www.bibliaon.com/versiculo/isaias_24_14-15/
https://youtu.be/b9MwavlB1ak
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domínio próprio é fruto do Espírito e não uma produção natural da carne. 

Devemos lembrar que a ira dos homens não manifesta a justiça de Deus (Tiago 

1.20). Diferente da nossa ira pecaminosa, Deus manifesta uma ira santa sobre 

“toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça” 

(Romanos 1.18). Todo homem é alvo natural dessa ira, uma vez que todos são 

por natureza filhos da ira (Efésios 2.3). Mas, pela livre graça de Deus, mediante 

a fé na obra salvadora de Jesus Cristo, que satisfez a justiça de Deus, somos 

feitos filhos de Deus e somos salvos da ira condenatória de Deus (Efésios 2.4-

8). Que grande graça nós fomos feitos participantes!  

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

 

a. Você já creu, se arrependeu e colocou toda a sua confiança de salvação 

Nele? Caso contrário, ainda está debaixo da ira de Deus. 

b. Você tem honrado a Deus com uma atitude de paciência e domínio próprio 

ou tem constantemente agido e reagido com ira? 

 

Ore por missões – ETIÓPIA 

Hiwot* é uma viúva cristã que vivia marginalizada com os oito filhos. Após 

apoio dos irmãos na fé, ela passou a ser respeitada na comunidade e pode 

testemunhar o amor de Jesus. Agradeça a Deus pelo milagre. 


