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 BANQUETE E DELEITE 

Provérbios 15.15 

 
1. Leitura: Salmo 67. 1-7 

2. Cântico: Ele é exaltado 

IBSPLAY: https://youtu.be/Kjfs9v1Tf-E 

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 15.15 – Como precisamos confiar na providência de Deus. 

O texto de hoje mostra que um coração que descansa em Deus, mesmo diante 

de provações e da falta de recursos, permanece firme, sua fé não é abalada e 

sua alegria permanece no Senhor. Precisamos ser lembrados constantemente 

disso, que devemos confiar e manter nossa alegria em Deus, e não nas 

situações. Quando depositamos nossa confiança nas circunstâncias (emprego, 

recursos, pessoas, etc.), Deus muitas vezes irá nos provar para que voltemos a 

confiar e depositar nossa alegria somente nEle. O texto fala do aflito, daquele 

que vive angustiado, que não tem onde depositar sua confiança e alegria. Ele 

não saber lidar com as frustrações. Luta com todas as forças, todos os meios, 

para manter sua segurança através de bens, recursos, muitas vezes em 

detrimento do próximo. Nos versículos seguintes podemos observar que o pouco 

debaixo do temor ao Senhor é superior aos muitos tesouros deste mundo sem a 

paz de Deus. Ter recursos neste mundo não nos trará paz, muito menos alegria.  

O verdadeiro cristão sabe disso e com sabedoria vinda do alto, entende 

que precisa lidar com os recursos ou com a falta deles para honra e glória de 

Deus. 

Na segunda parte do texto, temos o contraste com o aflito: alguém que 

possui um coração alegre, que vive em paz constante. Somente quem confia em 

Deus, pode possuir esta característica. Independente da situação (favorável ou 

não), sua alegria é continua, pois é sustentada por Deus muitas vezes em meio 

as adversidades. Ele está contente com o que tem, grato pelo sustento e 

providência diários de Deus pra sua vida e para a vida daqueles que o cercam. 

https://youtu.be/Kjfs9v1Tf-E
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As lutas podem vir, ele as enfrenta, extrai lições que o ajudam a e crescer em 

direção a Cristo. Ele sabe que Deus organiza e sustenta todas as coisas para o 

seu bem, para que ele reflita a cada dia com mais perfeição o caráter de Cristo 

(Romanos 8:28). Que nossa alegria esteja no Senhor, e na força do seu poder, 

pois desta forma, independente das provas deste mundo, estaremos firmes e 

inabaláveis. Salmos 28:7 

 

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

• Confie na providência de Deus. Para o verdadeiro cristão, suas 

condições externas não abalam sua confiança da providência de Deus. 

Ele pode estar diante da necessidade, do frio, da fome, da perseguição, 

porém sua fé permanece fiel ao Senhor, pois as circunstâncias externas 

não são capazes de o convencer do contrário. Não importa nossa 

situação externa, nossas provações, pois nossa alegria está firmada no 

Senhor. Confiemos em sua providência. 

 

• Suporte o abatido. Nossa vida em Igreja é preciosa demais para ser 

vivida de forma isolada. Olhe para os seus irmãos, veja aquele que está 

abatido, passando por provações. Haja em favor conforme suas 

condições, exercite a misericórdia, suporte-o, ore por ele. Deus sabe que 

por vezes nossa fé passa por vales e é na Igreja que conseguimos apoio 

espiritual para prosseguir e ser lembrando que não obstante as 

provações, devemos permanecer com nossos olhos na Cruz, para o autor 

e consumador de nossa fé, Cristo Jesus. Observe, ame sua Igreja, e haja! 
 

Ore por missões – COLÔMBIA 

Interceda pela visita da liderança da Portas Abertas Internacional à 

Colômbia. O país abriu as fronteiras e os voos estão operando normalmente. 

Ore por proteção e pela execução dos planos propostos. 


