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BUSQUE SABEDORIA 

Provérbios 17.24 

 
1. Leitura: Salmo 17.1 

2. Cântico: Gloriosa graça 

IBSPLAY: https://youtu.be/rMvCjmUmYes 

3. Confissão/Gratidão – Senhor, endireita meus caminhos para que me apresente 

de forma santa e justa em sua presença. Convença-me dos meus erros para que no 

fim, o teu nome seja engrandecido. Pai, obrigado por ter me tornado justo sem 

merecer, lhe agradeço pela bênção da salvação. Amém! 

4. Leia Provérbios 17.24 – Existem duas formas de interpretar o que é inteligência. 

O dicionário da língua portuguesa apresenta o significado de inteligência como 

faculdade de conhecer, compreender e aprender. Nós entendemos que aqueles que 

são inteligentes são capazes de criar, solucionar e aprender de forma mais efetiva e 

simples. Mas as escrituras apontam para uma grande verdade sobre a inteligência: 

são aqueles que buscam sabedoria. 

Mas a dúvida que pode estar agora é: que sabedoria é essa? De onde ela 

vem? Qual a sua fonte? 

Provérbios nos apresenta definições de quem é inteligente (Pv 1.1-7; 2.6; 

4.5,7). O inteligente é alguém que, não somente, tem facilidade em aprender, 

entender e compreender, mas sim que busca a sabedoria que vem do Senhor. O 

capítulo 1 de provérbios deixa bem claro o que é o princípio da sabedoria: o temor 

ao Senhor (1.7). Por isso tais, não desperdiçam suas energias em coisas fúteis e 

nem em busca de muitas coisas. Nem se dispersa facilmente, mas mantem-se 

focado. São aqueles que buscam a Deus, que encontram a sabedoria no Senhor. 

Paulo, ao exortar os coríntios, diz que os atletas em tudo se domina, mas 

buscando uma coroa corruptível, nós deveríamos ser como eles, mas tendo em vista 

a coroa incorruptível a nós prometida pelo Salvador (1Co 9.25). Nisso consta a 

inteligência! Ter uma vida focada, sem o coração divido, sem ser levado por qualquer 

vento de doutrina, sem ser seduzido pelas “muitas vozes” que tentam conquistar 

nosso coração, buscando a sabedoria que vem do Senhor, isso é ser inteligente, 

isso sim é agir com sabedoria. 

https://youtu.be/rMvCjmUmYes
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A bíblia nos dá inúmeros exemplos de pessoas que agiram com sabedoria, 

como Davi, Salomão, Daniel, entre outros grandes exemplos. Mas também 

apresenta casos de pessoas que agiram contrário aos homens sábios. Como o caso 

de Sansão. Extremamente forte, porém fraco quando se tratava de suas paixões e 

desejos. Dominava um leão, mas não conseguia dominar seus olhos. Subjugava 

uma multidão, mas não seus desejos. Tinha controle sobre os outros, mas não sobre 

si mesmo. Há muitas pessoas que agem como Sansão. Cujos tais tem seus olhos 

vagando pelas extremidades da terra em busca de aventuras. Querem beber todas as 

taças dos prazeres. Querem saborear com os olhos todas as delícias da terra, mas 

nessa empreitada perdem a sabedoria e acabam colhendo derrotas amargas e 

sofrimentos atrozes. 

Portanto, sejamos inteligentes, busquemos o Senhor, nossa verdadeira 

sabedoria, tenhamos prazer em Deus e em Sua Palavra. Pois o verdadeiro inteligente 

é aquele que busca a verdadeira sabedoria. 

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

a) Procure, no Senhor, ser sábio. Para isso é importante estar aplicando as 

disciplinas espirituais particulares da oração, do meditar, do estudo e do jejum. 

b) Sonde seu coração, pedindo de Deus auxílio nessa hora. Veja se seus olhos 

não contemplam aquilo que é fútil, se suas energias e seus esforços estão 

voltados para aquilo que não edifica e muito menos glorifica a Deus. Sonde 

seus desejos, aprofunda-se em conhece-los e, através das Escrituras 

Sagradas, analise-os. 

c) Esteja atento as mudanças sutis do coração. Sempre temos o desejo de 

satisfazer o nosso “eu”, para isso, precisamos estar sensíveis a toda e qualquer 

mudança sutil de rota, para que não percamos o foco e nosso alvo que é o 

Senhor. 

d) Não viva para satisfazer os prazeres de sua vida. Mas busque viver para a 

glória de Deus, pois foi para isso que fomos criados! 
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SUDÃO   
ORE PELA LISTA MUNDIAL DE PERSEGUIÇÃO 2022 

 

POPULAÇÃO: 44,6 milhões  

CRISTÃOS: 1,9 milhão  

RELIGIÃO: Islamismo e cristianismo  

GOVERNO: República presidencialista  

LÍDER: Em transição  

 

• COMO É A PERSEGUIÇÃO AOS CRISTÃOS NO PAÍS?  

Desde o golpe de 2019, que destituiu Omar al-Bashir, a situação dos cristãos 

sudaneses melhorou, pois o governo mudou a política de considerar os cristãos 

inimigos e agentes do Ocidente.  

No entanto, existem questões sistemáticas que afetam os cristãos. Primeiro, embora 

a política governamental tenha mudado, as atitudes sociais em relação aos cristãos 

não mudaram, especialmente fora da capital Cartum.  

A cultura e a sociedade ainda são de maioria muçulmana e desconfiam de qualquer 

outra religião que não for a islâmica. Em segundo lugar, o governo não implementou 

proteções reais para os cristãos e outras minorias.  

 

• PEDIDOS DE ORAÇÃO  

• Interceda para que as mudanças do novo governo sejam implementadas e 

respeitadas nos níveis mais baixos de governo e na sociedade em geral.  

• Ore pelos cristãos ex-muçulmanos para que continuem a crescer no conhecimento 

de Cristo e sejam capazes de anunciar o evangelho. 

 

 

SAIBA MAIS: https://portasabertas.org.br/lista-mundial-da-perseguicao/sudao 

 

13 

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

