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A VERDADEIRA SABEDORIA 

Provérbios 14.33 

 
1. Leitura: Salmo 61 

2. Cântico: Perdão 

IBSPLAY: https://youtu.be/WOTpZhJCsKw 

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 14.33 – A sabedoria verdadeira deve estar repousada no 

coração daqueles que pertencem a Deus. Isto visto que o livro de provérbios já 

destaque que “o temor do Senhor é o princípio da sabedoria”. Assim, a 

verdadeira sabedoria está associada a pertencimento. Ou seja, aqueles que 

foram atraídos por Cristo e sua cruz são os verdadeiramente sábios, aqueles 

que tiveram o seu modo de pensar transformado pelo Evangelho é que são 

verdadeiramente sábios, os amam ao Senhor e Sua Palavra, amam a igreja do 

Senhor, estes são verdadeiramente sábios. O texto ensina que o conhecimento 

de Deus torna o homem sábio e que, com o passar do tempo, vai aperfeiçoando 

sua vida na dependência com o Senhor e obediência a ele.  

Por outro lado, é curioso notar que, “mesmo entre os tolos”, a sabedoria 

“se deixa conhecer”. Será que isso significa que o tolo não é tão tolo? Bom, não 

poderíamos enxergar assim. Na verdade, esse texto nos diz que o conhecimento 

verdadeiro se apresenta e está acessível, porém os homens são incapazes de 

reconhecê-lo em sua completude. Prova disso são a leis justas que regem países 

e que foram forjadas por crentes e por incrédulos também. Entretanto, duas 

coisas devem ser observadas. A primeira é que não basta conhecer o certo e 

não pô-lo em prática. Em segundo lugar, a suma sabedoria não vem de seguir 

leis e agir com educação, mas de ter o coração repousando no Evangelho de 

Cristo. Sem isso, mesmo os homens que conhecem o discernimento são 

chamados de “tolos”.  

 

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

a. Seja sábio! Preserve no seu viver a sabedoria de Deus presente na Sua 

Palavra; 

b. Ame ao Senhor de todo o coração, pois a sabedoria reside no temor, e o 

temor em conhecê-lO, e o conhecê-lO em amá-lO!; 

c. Ensine seus filhos a buscarem a sabedoria que vem de Deus e não a 

esperteza vazia que vem do mundo caído; 

d. Cultive verdades e princípios bíblicos em seu lar seja por música, filmes 

ou séries, seja por palavras e ações.  

 

Ore por missões – PAQUISTÃO 

Louve ao Senhor porque Shagufta e o marido Shafqat foram absolvidos 

da pena de morte. Eles foram acusados falsamente de blasfemar contra o islã e 

agora precisam de paz para retomar a vida 


