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A PROCURA DA FELICIDADE 

Provérbios 16.20 

 
1. Leitura: Salmos 105. 1 

2. Cântico: Tu és soberano 

IBSPLAY: https://youtu.be/IB4LfIwBHxo 

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 16.20 – O provérbio em sua primeira parte nos alerta que 

quem “examina cada questão com cuidado, prospera”. Em nossos dias a palavra 

“prosperar” está saturada. Contudo, o provérbio deseja apontar para a palavra 

de Deus como fonte infinda de riqueza, coordenação e direção para toda a vida.  

Portanto, nas escrituras cristãs, a inspirada palavra de Deus, encontramos 

verdadeira fonte de toda prudência e sabedoria (Sl 19:7-11; 119:130; IITm 3:15-

17)! Ela, por exemplo, tem o critério infalível para uma esposa (Pv 31:30), os 

meios de aplacar a raiva (Pv 15:1), um segredo a respeito da generosidade (Pv 

11:24-25), um aviso a respeito das tramoias (Pv 12:11; 13:11), a sabedoria 

administrativa (Pv 29:21), o perigo de ser fiador (Pv 6:1-5), o valor de economizar 

(Pv 6:6-8), a sabedoria do capitalismo (Pv 14:4), as regras para educar uma 

criança (Pv 29:15), o perigo enganador do álcool (Pv 20:1), etc. São tantos os 

ensinamentos que não caberiam todos aqui. Contudo, o ponto a observamos é 

que as Escrituras, a Palavra de Deus, são verdadeira fonte de sabedoria.  

O escritor fala do homem que, em vez de fracassar, “prospera”. O que ele 

tem em mente é alguém que “examina cada questão com cuidado”. Com isso, 

ele evidencia a necessidade de sabedoria para avaliar as opções que alguém 

tem diante de si. Na contramão dessa ideia temos o tolo que é afobado e 

precipitado em suas tomadas de decisões. Contudo, até este momento 

poderíamos pensar desta forma: “o provérbio está dizendo que se eu for sábio, 

analisar cada coisa com critério, então eu serei prospero”. Porém, o provérbio 
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não termina nessa primeira parte, ele prossegue. E é em sua segunda parte que 

temos a chave da sabedoria que leva a prosperidade. O homem cauteloso e 

precavido, sábio e prudente, como um bom servo de Deus, espera direção 

mediante o auxílio do seu Senhor. Assim, o sábio não faz apenas análises frias, 

mas consulta a Palavra de Deus e gasta tempo orando para que o Senhor o guie 

em suas decisões. O texto de provérbios 3.1-7 lança muita luz sobre esse 

pequeno provérbio que temos meditado. Guardar a lei do Senhor e não confiar 

no próprio entendimento são as pernas da verdadeira sabedoria.  

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

a) Não confie em seu próprio entendimento. Confie no Senhor Todo sábio e 

poderoso.  

b) Cresça em conhecimento do Senhor. Busque aprender mais sobre o 

caráter de Deus e sua justiça - verdades reveladas nas Escrituras. 

c) Não busque métodos contrários as Escrituras para prosperar ou 

solucionar qualquer problema da vida. Seja sábio, confie na sabedoria de 

Deus.  

d) Consulte a vontade de Deus para tomadas de decisões, faça isso por 

meio de leitura, oração e cânticos de louvor.  

e) Ore previamente convencido de que a vontade de Deus é a melhor. Isso 

significa dizer que devemos estar preparado par aquando a infinita 

sabedoria de Deus não responder como talvez esperávamos. Peça para 

Deus alinhar seu coração com a vontade d´Ele.  

 

6. Ore por missões – SÍRIA 

Interceda pelos cristãos sírios que sonham em reconstruir o país e 

desejam participar de projetos de geração de renda. Que eles recebam recursos, 

sabedoria divina e testemunhem o amor de Jesus. 

 


