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INVISTA NA SABEDORIA 

Provérbios 17.16 

 
1. Leitura: Salmo 86.1-3 

2. Cântico: Quebrantado 

IBSPLAY: https://youtu.be/OE3fYrynTzY 

3. Confissão/Gratidão – Ore engrandecendo ao Senhor, exaltando os atributos 

de Deus. Em seguida, peça perdão por seus pecados. Interceda pelos 

missionários e seus mantenedores. Ore ainda, pela liderança de sua igreja local, 

por todos os enfermos e seus familiares. 

4. Leia Provérbios 17.16 – Uma pessoa insensata pode até ter dinheiro, mas 

não fará dele o melhor uso. O tolo não consegue investir seu dinheiro no que é 

proveitoso. Ao contrário, gasta seu dinheiro no que é fútil. O insensato 

desperdiça sua riqueza em prazeres desta vida e não faz nenhum investimento 

para o futuro. Para ele, a vida é apenas o aqui e agora. Ele não semeia em sua 

vida espiritual. Não adquire a sabedoria. Rende-se apenas aos caprichos de sua 

vontade hedonista. Eles podem até pagar excelentes conselheiros para lhes 

ajudar em sua vida, mas continuaram sendo tolos e “gastarão” sua vida de forma 

demasiada. 

Jesus contou a parábola do filho pródigo. Esse jovem pediu 

antecipadamente a parte que lhe cabia como herança. Não respeitou seu pai, 

nem valorizou sua companhia. Queria os bolsos cheios para gastar numa terra 

distante, longe de qualquer controle. Nesse país distante, o jovem dissipou todos 

os seus bens vivendo dissolutamente. Em vez de investir em sabedoria, fazendo 

multiplicar sua herança, gastou-a com tudo que via pela frente. Embriagou-se 

com os prazeres da vida. Entregou-se às paixões da mocidade. Bebeu todas as 

taças que o banquete do mundo lhe ofereceu. Curtiu a vida rodeado de muitas 

aventuras. Porque só tinha dinheiro, mas nenhuma sabedoria, desperdiçou 

todos os seus bens e foi reduzido à extrema pobreza. Porque não aprendeu com 

a vida, sofreu as dolorosas consequências de sua insensatez.  

https://youtu.be/OE3fYrynTzY
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Por isso, o melhor investimento que você pode fazer em sua vida é na sabedoria! 

Mas não é qualquer sabedoria. Invista naquilo que vem do alto, que vem de 

Deus, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria (Pv 1.7). Nosso investimento 

não é feito por dinheiro, por bens, mas com a vida. A sabedoria que almejamos, 

não é a que o mundo proporciona, mas que o próprio Deus nos dá. A medida 

que d’Ele dependemos, para Ele vivemos e constantemente o obedecemos, 

estaremos investindo na verdadeira sabedoria. 

Por isso, Como você tem usado seu dinheiro? A Bíblia nos ensina a não 

gastar o nosso dinheiro naquilo que não satisfaz. 

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

a) Reconheça que tudo o que tem foi dado por Deus. Por isso, não gaste e 

use seus bens de forma demasiada, buscando agradar-se. Tenha o 

propósito de glorificar a Deus em todas as coisas. 

b) Invista na sabedoria que vem de Deus. Estude, medite, ore, procure 

conhecer mais a Palavra de Deus, aquilo que Ela nos ensina. Faça o 

seminário da nossa igreja, se possível. 
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IÊMEN   
ORE PELA LISTA MUNDIAL DE PERSEGUIÇÃO 2022 

 

POPULAÇÃO: 30,9 milhões  

CRISTÃOS: Alguns milhares  

RELIGIÃO: Islamismo  

GOVERNO: Em transição  

LÍDER: Abd Rabbuh Mansur Hadi  

 

• COMO É A PERSEGUIÇÃO AOS CRISTÃOS NO PAÍS?  

A maioria dos cristãos iemenitas são convertidos do islamismo e devem 

viver a fé em segredo, pois a conversão é proibida tanto pelo islã como pela lei. 

Os cristãos são pressionados tanto pelo governo quanto pelas comunidades a 

negar a Jesus. Eles podem ser presos, interrogados e ameaçados de morte por 

familiares e extremistas islâmicos.  

A cultura iemenita é tribal e, muitas vezes, a punição tribal por deixar o 

islã pode ser a morte ou o ostracismo. Tanto homens quanto mulheres ex-mu-

çulmanos casados com muçulmanos podem ser obrigados a se divorciar e 

perder a custódia dos filhos.  

 

• PEDIDOS DE ORAÇÃO  

• Interceda pelo povo iemenita e pelo governo iemenita. Peça por paz, 

estabilidade e liberdade para que vivam com esperança e tranquilidade.  

• Ore pelos cristãos secretos que vivem sob constante ameaça. Peça que Deus 

dê coragem, sabedoria e ousadia para viverem o evangelho. 

 

 

SAIBA MAIS:  

https://portasabertas.org.br/lista-mundial-da-perseguicao/iemen 
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