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A GENTILEZA DO SÁBIO 

Provérbios 16.14-15 

 
1. Leitura: Salmos 89.1 

2. Cântico: Te agradeço oh Pai 

IBSPLAY: https://youtu.be/d8y2UYHOXns 

3. Confissão/Gratidão – Agradeça a Deus por sua misericórdia e infinito amor 

que nos proporcionou tamanho livramento do inferno ao enviar seu Filho para a 

nossa salvação. 

4. Leia Provérbios 16.14-15 – Se o furor de uma pessoa é uma fagulha que se 

alastra e provoca devastação por onde passa, imagine o furor de um rei! O furor 

de um rei é mais do que uma fagulha; é um incêndio, um fogaréu que leva morte 

e destruição em suas asas. É um grande perigo ter domínio sobre os outros 

sem ter domínio próprio. É ameaçador estar sob a autoridade de alguém que 

não tem controle emocional, pois esse destempero é como um vulcão que 

cospe lavas de fogo e espalha a morte por todos os lados.  

  A sensatez nos ensina a não jogar lenha na fogueira, mas colocarmos 

água na fervura. Em vez de provocar a fúria do rei, devemos apaziguá-lo. Não 

é a pessoa raivosa e destemperada emocionalmente que prevalece na vida, 

mas a pacificadora. Esta herdará a terra.  

  Aqui habita a gentileza de quem é sábio. A mansidão não é falta nem 

ausência de poder, mas poder sob controle. O manso é aquele que, embora 

tenha motivos para reagir com violência, reage com brandura. Em vez provocar 

a ira, busca a reconciliação. O sábio não é aquele que vive entrando em 

confusão, travando discussões tolas e comprando brigas desnecessárias, mas 

aquele que guarda a si mesmo da mágoa e se torna agente da paz. 

  A atitude daqueles que nos lideram e estão posicionalmente sobre nós 

nos atinge diretamente. Se esses líderes estão de bom humor, com o semblante 

alegre, um clima agradável e ameno se estabelece. Porém, se eles estão 

furiosos e mal-humorados, o ambiente se transtorna. Quando o rei fica 

contente, há vida; sua bondade é como a chuva da primavera. A alegria do líder 

https://youtu.be/d8y2UYHOXns
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transborda em ações de bondade que descem sobre nós como uma chuva 

serena, preparando o campo do nosso coração para uma grande colheita. É 

claro que os sentimentos, as ações e as reações daqueles que nos governam 

dependem e muito da maneira como os tratamos.  

  Nossas ações de obediência e fidelidade provocam reações de 

benevolência. Nossa presteza em servir com alegria retorna para nós como 

chuvas de bênçãos. Colhemos o que plantamos. Servos insubmissos produzem 

patrões carrascos. Servos fiéis produzem líderes generosos. Quando lidamos 

de forma sábia com os nossos superiores, estamos investindo em nós mesmos, 

pois colhemos os frutos sazonados de nossa própria semeadura.  

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

a) Sempre reaja com brandura, tratando o mal com o bem; 

b) Não viva em discussões tolas, comprando brigas desnecessárias e nem 

entrando e saindo de discussões. Busque sempre viver em paz com 

todos, não a paz a qualquer custo, mas a paz que vem de Deus. 

c) Seja um servo fiel. Seja alguém que sirva muito bem seu lar, sua igreja e 

seu trabalho. Sirva, não buscando reconhecimento, mas motivado em 

glorificar ao Senhor 

 

6. Ore por missões – INTERNACIONAL 

Hoje é o Dia Universal da Criança. Muitas são filhas de cristãos e 

convivem com insultos, agressões e temem pela morte dos pais. Ore para que 

sejam guardadas e curadas pelo Senhor. 


