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O VALOR DA DISCIPLINA 

Provérbios 15.10 

 
1. Leitura: Salmo 147. 1 

2. Cântico: Oferta agradável 

IBSPLAY: https://youtu.be/dvYVDOG1D0Y 

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 15.10 – Hoje vivemos em um tempo o qual qualquer nível 

de disciplina é discutível. Somos ensinados a ter uma vida egocêntrica, 

individualista e que a liberdade é fazer o que bem quer, fazer tudo sem a 

necessidade de ouvir alguém. 

  Mas, quando observamos a realidade, quando vivemos conforme o que 

a maioria pensa e fala, perceberemos que uma vida indisciplinada, no fim, terá 

uma conta muito alta. 

Provérbios ensina que, não importa o quanto sejamos livres em nossas 

concepções, o quanto fazemos tudo o que queremos, o quanto vivemos 

conforme bem entendemos, no fim, se andamos longe do que é verdadeiro, a 

disciplina sempre será rigorosa. 

  Além disso, podemos perceber que, além de serem mais cobradas, 

existem pessoas que odeiam a repreensão. A estes lhes resulta a morte, o que 

receberão não é uma vida de liberdade, mas uma vida de eterna escravidão. 

A disciplina é dada a quem amamos, o nosso próprio Senhor nos disciplina 

porque nos ama. Mas agora a responsabilidade que recebemos é: obedecer a 

Deus e responder com um coração humilde a disciplina que recebemos ou 

rejeitar a disciplina que vem do Senhor, sabendo que receberemos as 

consequências conforme nossa atitude. A pergunta que fica é: amamos a Deus 

ao ponto de ouvirmos e recebemos Sua disciplina com adoração a Ele? 

 

 

https://youtu.be/dvYVDOG1D0Y
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5. Aplicação - Pensamentos para a devoção pessoal/familiar: 

• Ame a disciplina que vem do Senhor. Lembre-se que toda disciplina que 

vem de Deus é um ato de amor. 

• Aplique a disciplina na dosagem correta, basilada pela Palavra de Deus.A 

disciplina aplicada corretamente aponto para o amor que vem de Deus. 

• Ensine aos filhos o valor da disciplina e como isso glorifica ao Senhor. 

 

Ore por missões – TAJIQUISTÃO 

No Dia da Independência do Tajiquistão, apresente Sitora*, uma jovem 

cristã ex-muçulmana tajique. Peça por sua fé, por oportunidade de se conectar 

com outros cristãos e por alguém que possa ajudá-la. 


