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AME A DISCIPLINA 

Provérbios 15.5 

 
1. Leitura: Salmo 105.1-7 

2. Cântico: Hino 132 - Ebenézer 

IBSPLAY: https://youtu.be/eJOy4BR6WK8 

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 15.5 –  Esse provérbio aponta para a importância de se 

atentar ao ensino de provérbios 1.8: “Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e 

não despreze o ensino de sua mãe”.  

Um conselho como esse acima, aponta para a realidade de que o mais jovem 

não tem conhecimento e experiência necessária para tomar decisões. Por isso, 

tem de ouvir os mais experientes. Aquele que “revela prudência” é justamente o 

filho que “acolhe a repreensão”  

Quem dera “o insensato” fizesse o mesmo! Não seria mais insensato se 

imitasse o sábio. Mas o que na verdade ocorre é que ele “faz pouco caso da 

disciplina de seu pai”.  

Por fim, a pessoa verdadeiramente sábia tira proveito da correção. O 

termo traduzido como “prudentemente” na segunda parte deste versículo 

significa “ser astuto”. A astúcia pode ser maldosa, mas, aqui, tem o sentido 

positivo de ter “jogo de cintura”, discernimento, sabedoria (Pv 1.4). 

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

• Ouça conselhos bíblicos – Algumas das bobagens que fazemos em 

nossas vidas são reflexo de uma desobediência aos conselhos bíblicos 

que recebemos.  

• Ouça seus pais – Os pais sabiamente podem nos dar conselhos, pois já 

viveram mais do que qualquer um de nós. 

https://youtu.be/eJOy4BR6WK8
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• Ensine seus filhos – Se há a prerrogativa de os filhos ouvirem, deve existir 

também a prerrogativa dos pais ensinarem. Não percam a oportunidade 

de preparar seus filhos para a vida com as lentes do Evangelho de Deus. 

 

Ore por missões – BANGLADESH 

Ore pelo treinamento de liderança que ocorrerá neste mês, no qual muitos líderes 

participarão em Bangladesh. Peça por sabedoria para os participantes e organizadores do 

programa e para que tudo corra bem. 


