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PROCURE CONHECIMENTO 

Provérbios 15.14 

 
1. Leitura: Salmo 84. 1-5 

2. Cântico: Antífona – 001 Cc 

IBSPLAY: https://youtu.be/yEmPxAF6uZo 

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 15.14 – Necessitamos de Deus. Quando nos deparamos com 

textos como estes de provérbios, que nos direcionam pela busca do 

conhecimento, devemos considerar que nossa busca não é pelo saber, pelo 

conhecimento em si, mas pelo Deus de toda sabedoria. No salmo 42, o salmista 

revela seu profundo anseio por Deus, assim como a corsa anseia por água, algo 

que lhe é primordial e sustenta sua vida, da mesma forma ele (o salmista), 

entendia sua extrema necessidade por Deus. De igual modo, devemos buscar o 

conhecimento, ou melhor, buscar manter um relacionamento profundo com o 

Deus de todo conhecimento, pois isso é vida para nós. No texto de hoje, vemos 

que a condição moral do indivíduo o direciona para a busca por conhecimento 

(relacionamento com Deus) ou para a ausência total do saber, restando apenas 

a estupidez como fonte podre de alimento e morte. Sabemos que um coração 

sábio é dado aqueles a quem o Senhor salva e redime. É através desta graça 

que somos capacitados a buscar a Deus, a nos voltar para ele, amá-lo, desejá-

lo, glorificá-lo. 

O insensato não possui este desejo. Ele se contenta com a estupidez, 

onde sua fome é falsamente alimentada, mantendo-o nesta condição terrível de 

fome espiritual e eterna. Ele não sabe de sua condição miserável, até que Deus, 

através do Espírito Santo, o convença da necessidade de salvação somente em 

Cristo. A busca pelo saber é comparada com algo básico para a vida, a 

alimentação e como isso é verdadeiro. Se nosso Deus, ficamos desnutridos, 

enfraquecidos vulneráveis as ofertas insensatas deste mundo, bem como 

sujeitos aos enganos de nosso próprio coração. Mas sejamos sábios, e 
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busquemos com afinco um relacionamento com o Deus de todo o saber, o 

qual nos deu Sua palavra inspirada, útil para o ensino, repreensão, correção e 

educação na justiça, para que sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para 

toda boa obra (2 Timóteo 3:16-17). 

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

• Não negligencie as disciplinas espirituais. Nossa busca por 

conhecimento precisa partir de nossa devoção a Deus. As disciplinas 

elementares da fé (oração, leitura da palavra, meditação na palavra, 

adoração, comunhão dos santos-igreja) são essenciais para que esta 

busca por conhecimento seja proveitosa, edificante e traga crescimento 

espiritual para cada um de nós. Portanto, avalie se você tem falhado em 

alguma destas disciplinas, se arrependa e seja diligente na busque 

crescimento através destes meios de graça que nosso bondoso Deus 

nos permite usufruir. 

• Cuidado com a fonte de conhecimento. Tenha critério na busca por 

conhecimento. Hoje temos muito conteúdo cristão disponível na internet 

contudo, devemos usar de sabedoria para selecionar o que realmente é 

benéfico para nossas vidas. Tenha sempre em mente o ensino de nossa 

Igreja, o que destoar dele deve ser questionado e confrontado com as 

escrituras. Há perigo em teologias liberais travestidas de ensino legítimo 

e condescendente com o homem e seu pecado. Fuja de pregadores que 

não preguem a Cruz de Cristo como única e suficiente solução para a 

condição terrivelmente pecaminosidade do homem. 
 

Ore por missões – TUNÍSIA 

Apresente em oração Emina*, uma cristã que serve a Cristo na Tunísia. 

Ela não pode mais viver em sua casa e está sob o cuidado de outros cristãos 

agora. Ore para que Deus transforme a situação dela. 


