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SOBOREIE O AMOR 

Provérbios 17.1 

 
1. Leitura: Salmo 117.1 

2. Cântico: Gênesis 

IBSPLAY: https://youtu.be/w1fmTl_dz-s 

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 17.1 – Você já observou como são fartas as mesas das 

novelas e filmes? Elas chegam a dar água na boca e vontade de tê-las em 

nossas mesas dia a dia. Lutamos, trabalhamos, conquistamos, mas a que preço? 

Provérbios nos traz uma reflexão mais profunda do que uma simples mesa 

cheia de comida. Qual é o maior banquete que podemos ter em nossos lares? 

Uma mesa, como de novela, vale ausência de paz? O que esse verso nos chama 

a atenção é o que deveríamos verdadeiramente saborear em nossos lares: o 

amor, o cuidado, comunhão, relacionamentos verdadeiros. 

Provérbios nos leva a pensar, a refletir, que toda a conquista do mundo 

não vale a pena se em nosso lar a paz for ausente. “Saboreie o amor”, isso que 

somos levados a praticar. Nossos lares precisam ter o sabor do amor, do 

cuidado, da comunhão, do carinho. Nossos lares devem servir, em abundância, 

tudo isso, até ficarmos fartos, até estarmos mais que satisfeitos. É em nossos 

lares que o amor deve ser praticado e produzido. 

Quantas famílias lutam para trazer o pão de cada dia, para sempre terem 

a geladeira cheia e a mesa farta, mas em troca sacrificam o tempo com seus 

familiares, com seus filhos? Quantos pais estão deixando de lado o sabor do 

amor no lar, com o foco de “preciso trabalhar para dar um futuro ao meu filho”? 

Nisso não queremos afirmar que é errado você produzir banquetes em 

seu lar, ter mesas fartas, muita comida. Mas essas coisas precisam estar 
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cercadas de amor, comunhão, fraternidade! Sua mesa precisa servir, em 

primeiro lugar, o amor. 

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

a) Sirva o amor em sua casa. Para isso, você precisará sentar e fazer uma 

autoanalise para saber se, de fato, você tem feito isso em casa. 

b) Peça perdão! Quantas vezes, por querer defender uma verdade, você 

acabou agredindo o seu próximo, sua família, com suas palavras? Peça 

perdão daqueles que você feriu, mesmo que não tenha sido sua intenção. 

c) Tenha uma mesa farta de amor, comunhão, fraternidade. Sua família 

precisa ser a “cidade fortaleza” de todos os membros dela. O seu lar deve 

ser o balsamo para as feridas, um refrigério para a alma, um cuidado para 

o coração ferido. Mas isso só será possível à medida que confie, que ame, 

que obedeça e ensina sobre Deus e Suas verdades. 

6. Ore por missões – MALDIVAS 

No Dia da Liberdade de Culto, clame pelos cristãos maldivos que são 

proibidos de seguir a Jesus e se reunir em comunhão. Peça que o evangelho se 

espalhe e que haja um avivamento no país. 

 


