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SIRVA COM SABEDORIA 

Provérbios 17.2 

 
1. Leitura: Salmo 146.1 

2. Cântico: Ele é exaltado  

IBSPLAY: https://youtu.be/Kjfs9v1Tf-E 

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 17.2 – Este versículo faz um contraste entre duas pessoas: 

um escravo (servo) e um filho; duas atitudes: prudência e atos vergonhosos; e 

duas consequências. 

Primeiro as duas pessoas do provérbio. O escravo: a palavra utilizada às 

vezes é traduzida por servo, e significa a pessoa que se encontra num vínculo 

de escravidão com o seu senhor. A escravidão dos tempos do Antigo 

Testamento tem diferenças da escravidão mais moderna. A própria Lei Mosaica 

tinha regras que limitavam o tempo de escravidão, além de outros direitos dados 

aos escravos. Também encontramos a possibilidade de escravos alcançarem 

posições de poder é honra. 

Interessante que a mesma palavra é aplicada aos que adoram a Deus (Ne 

1.10) e aos que o servem (Is 49.5,6).  

O filho: palavra que literalmente significa, na maioria das vezes um 

descendente direto do sexo masculino, também pode indicar relacionamento pai-

filho em geral. Em algumas passagens pode indicar um outro descendente, como 

neto. Isso implica que o filho apresentado no versículo possui direito à herança 

da família. Destaca-se as atitudes de cada personagem: prudência no agir x 

ações vergonhosas. O filho, que deveria honrar, tem atitudes que trazem 

vergonha à família; enquanto o servo, que poderia fazer as coisas por mera 

https://youtu.be/Kjfs9v1Tf-E
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obrigação, têm atitudes prudentes, agindo com sabedoria, trazendo honra para 

o seu senhor. 

Por fim, vemos as consequências. Para o filho, pelas atitudes que toma, 

ocorre a perda da herança a que tem direito e acaba sendo governado por aquele 

que é originalmente um escravo. Para o servo, os resultados de suas atitudes 

sábias são elevá-lo a uma posição semelhante à de filho, tendo direito sobre 

bens que seriam destinados somente a filhos. Também devemos pensar como 

esse texto aponta para Jesus Cristo. Segundo o comentarista Strong, "a 

expressão” o Servo do Senhor' é a referência mais notável ao Messias no Antigo 

Testamento, e os seus ensinamentos concentram -se no final de Isaías (Isaías 

42.1,19; 43.10; 49.3-5-7; 52.13; 53.11)". 

Por isso, é importante pensar como em Jesus Cristo, o Servo sofredor é 

o Filho. Ele é o Filho que se torna servo, cumpre fielmente sua missão, dando-

nos não só exemplo de serviço, mas entregando sua própria vida, para nos fazer 

filhos de Deus por adoção. Em Cristo, aqueles que eram escravos do pecado 

(Romanos 6.17) se tornam filhos de Deus, não por obra ou méritos próprios, mas 

somente pela obra do Filho perfeito de Deus (Efésios 2.4-9).  

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

a) Você já creu no Filho de Deus que "a si mesmo se esvaziou, assumindo 

a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens; e, reconhecido 

em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à 

morte e morte de cruz" (Filipenses 2.6-7)? Só por meio da fé Nele 

podemos nos tornar filhos e herdeiros de Deus (João 1.12). 

b) Ainda que nossa posição seja de servos, devemos ter atitudes sábias e 

prudentes, que tragam honra a nosso Senhor. Somos chamados a servir 

com prudência em tudo que nos for confiado. Se você é estudante, tem 

feito suas atividades com sabedoria e diligência? E no trabalho, sua 

atitude é sábia? Com os trabalhos domésticos e o cuidado com sua 

família, tem honrado a Deus? E os dons espirituais que Deus te deu para 

edificação da igreja, estão sendo usados? 
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6. Ore por missões – BRUNEI 

O sistema de avaliação mudou e os alunos não fazem mais um exame 

nacional, mas recebem uma nota da escola. Ore para que os cristãos não sejam 

prejudicados por causa da fé e sejam exemplo para todos. 


