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EXERÇA PACIÊNCIA 

Provérbios 16.32 

 
1. Leitura: Salmo 34.1 

2. Cântico: Teus altares 

IBSPLAY: https://youtu.be/M_qBCrORqrc 

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 16.32 – Esse provérbio fala sobre o domínio próprio. O autor 

destaca que sábio é o homem que controla o seu próprio espírito.  

Inicialmente, Salomão aborda a necessidade de paciência para se 

conduzir uma nação. Muito mais do que guerras, a prudência de um rei pode 

levar a nação à glória. Por meio de tratados comerciais, acordos geográficos e 

cobrança adequada de impostos. Salomão podia ensinar algo nesse sentido, 

pois sua experiência pessoal o favorecia. Ele dirigiu o período mais glorioso na 

nação israelita, não por meio da guerra, mas da paz. 

Em sua segunda parte, o provérbio passa a ter um sentido muito mais 

profundo. Se há uma grande responsabilidade em governar uma nação, há ainda 

mais uma grande responsabilidade de dominar a si mesmo. O provérbio nos diz: 

“Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade”. Assim, se 

controlar outra nação, seja pela paz ou pela guerra, já era uma coisa grandiosa, 

controlar o próprio espírito era uma conquista ainda maior. 

Por fim, o texto de Tiago é capaz de lançar luz e nos ensinar essa verdade 

tão importante, para todos os que temem ao Senhor, dizendo: “Meus amados 

irmãos, tenham isto em mente: Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar 

e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus” (Tg 

1.19,20). 

 

https://youtu.be/M_qBCrORqrc
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5. Aplicação - Pensamentos para a devoção pessoal/familiar: 

a. Mantenha uma postura santa diante dos conflitos; 

b. Busque um caminho bíblico para resolver os desentendimentos; 

c. Seja tardio para falar e para se irar; 

d. Desenvolva, na dependia do Espírito, disciplinas espirituais que lhe permita 

dominar a si mesmo.  

6. Ore por missões – LAOS 

O casal Bongyang* e Faxai* foi preso por promover um culto doméstico. 

Ore pelo marido que continua preso, pela esposa que foi deportada para o Vietnã 

e pelo filho que está com os avós. 

 


