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NÃO DESPREZE A REPREENSÃO 

Provérbios 15.31-32 

 
1. Leitura: Salmo 23.1 

2. Cântico: Deus somente Deus 

IBSPLAY: https://youtu.be/2WUzUHU776I 

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 15.31-32 - Há repreensões que nos chegam aos ouvidos 

como um forte ruído. Fazem apenas barulho, mas não trazem nenhuma 

mensagem relevante. Outras repreensões partem de pessoas insensatas, com 

motivações maldosas, cujo propósito é apenas nos humilhar. A essas 

repreensões não devemos dar ouvidos. Escutar esses críticos de plantão é 

perder a paz, o sono e o apetite. Ainda mais, é perder o foco.  

  Mas há repreensão que procede de gente sábia, que tem motivação 

santa, e seu resultado é benéfico e salutar. Aqueles que atendem a essa 

repreensão salutar alcançam a sabedoria e têm sua morada permanente entre 

os sábios. Só os tolos, que são arrogantes, rejeitam a repreensão. Só aqueles 

que se julgam acima do bem e do mal tapam os ouvidos aos conselhos.  

  Uma pessoa sábia está sempre aberta a aprender. Uma pessoa humilde 

está sempre disposta a ser corrigida, se essa correção estiver firmada na 

verdade e proceder de alguém regido por uma motivação santa. Quando somos 

repreendidos, tiramos os pés do caminho escorregadio do pecado e fixamos 

nossa morada no Deus, Todo-Poderoso.  

  É melhor morar entre os sábios do que na mais alta torre da soberba. É 

melhor habitar onde reina a sabedoria do que estabelecer nossa casa entre os 

tolos. Além disso, o cristão genuíno é aquele que está disposto a receber 

disciplina. A palavra “disciplina” tem em nossa língua portuguesa uma 

conotação negativa. Traz a ideia de castigo. Porém, seu significado não é este. 

Ao contrário, significa ter alguém ao nosso lado como nosso encorajador.  

  A disciplina tem o propósito de corrigir nossas atitudes e nossa rota, 
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colocando-nos de volta no caminho da verdade. A disciplina pode até ser 

motivo de tristeza no momento em que está sendo aplicada. Nem sempre 

queremos mudar de atitude ou de direção. Mas quem rejeita a disciplina 

menospreza a sua alma e faz pouco caso de si mesmo. Quem não escuta 

conselho sofre as consequências de suas escolhas apressadas. Mas o fruto do 

espírito traz paz e amadurecimento espiritual.  

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

• Não repreenda seu próximo, familiar, amigos, com ira ou furor. A 

repreensão indevida apenas machuca, em vez de trazer balsamo e 

entendimento ao próximo, apenas distancia, em vez de entrelaçar laços e 

trazer ambos para mais próximo de Deus. Por isso, tome todo o cuidado 

ao repreender. Elas precisam ser bíblicas, verdadeiras e com o motivo 

correto; 

• Receba a disciplina com alegria e louvor. Quem atende à repreensão 

adquire entendimento. Quem escuta a advertência investe em sua própria 

alma. Quem aceita a correção fica mais sábio. O propósito da disciplina 

não é nos destruir, mas nos purificar. O fogo da disciplina só queima as 

escórias e as amarras que nos prendem. A disciplina não nos enfraquece, 

mas tonifica nossa musculatura espiritual. A disciplina nos torna mais 

fortes, mais santos, mais sábios, mais prontos a viver a vida para a glória 

de Deus. 

 

6. Ore por missões – BRUNEI 

Os pastores das poucas igrejas no país não podem evangelizar e nem 

promover atividades cristãs fora do território delimitado pelo governo. Interceda 

pelos irmãos desanimados com a situação. 

 


