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FONTE DE SABEDORIA 

Provérbios 18.4 

 
1. Leitura: Salmo 81.1 

2. Cântico: Entre deuses 

IBSPLAY: https://youtu.be/eVs7y7niKIE 

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 18.4 – Há uma necessidade no ser humano em falar, em 

expressar aquilo que pensa, que defende, que acredita. Aliás, o mandato social que 

nos foi dado no Éden nos conduz a criar e manter relacionamentos, para que isso 

aconteça, precisamos nos comunicar. O próprio Deus, desde a criação, incentivava o 

homem, Adão, a falar, quando a tarde o Senhor vinha e conversava com o homem e 

a mulher (Gn 3.8a). 

Mas o versículo do devocional de hoje nos leva a compreender a profundidade 

da linguagem humana, profunda como o mar, e que as palavras dos sábios são como 

os rios que nunca secam. Nossas palavras são profundas porque brotam do coração, 

e esse é um território desconhecido. Aliás, Cristo nos ensina que o “a boca fala do que 

o coração está cheio” (Mt 12.34). 

Por mais que pesquisemos essa terra distante, jamais chegaremos a conhecê-

la plenamente. Nosso coração é um universo ainda insondável. O que sabemos é que 

ele é como um mar profundo. O que lemos nas Escrituras é que o nosso coração é 

desesperadamente corrupto e enganoso (Jr 17.9). Só Deus pode conhecê-lo 

perfeitamente.  

Por isso, as palavras que sobem do nosso coração e saltam dos nossos lábios 

são como águas cuja profundidade não conseguimos medir. As palavras do sábio, 

porém, são como ribeiros transbordantes, como rios que jamais secam, cujas águas 

correm dentro do leito, levando vida por onde passam. As palavras do sábio são 

conhecidas. Os rios de água que fluem de sua boca abastecem os sedentos, irrigam 
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a alma aflita daqueles que vivem na sequidão e produzem prosperidade para aqueles 

que os ouvem.  

Os sábios, não buscam glória para si, muito menos expressam o quão grande 

são seus conhecimentos, mas sim vivem para a glória de Deus. O sábio entende que 

o “temor ao Senhor é o princípio da sabedoria” (Pv 1.7). Ser sábio não é ter somente 

uma vida moralmente correta, muito menos viver para seu próprio interesse, estar 

sozinho, não ter prazer no entendimento, mas sim ter sua alegria no Criador e a Ele 

glorificar em tudo o que faz, até mesmo em seu falar.  

Nossas palavras nunca são neutras. Abençoam ou maldizem. Curam ou ferem. 

São veneno ou medicina. Carregam a morte ou transportam a vida. Precisamos de 

Deus, que nos dá a sabedoria que vem do alto, para utilizar nossas palavras de modo 

mais sábio. 

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

a) Edifique seu lar, suas amizades e sua igreja usando sua fala para glorificar a 

Deus e pregar Seu Evangelho. 

b) Aos seus filhos, tire um tempo do seu dia para comunicar as histórias bíblicas 

e ensiná-los quem é o nosso Senhor, seu caráter imutável e sua misericórdia 

sem fim. 

c) Peça perdão aqueles que você feriu com suas palavras, por não as usar de 

forma sábia. Também peça de Deus que lhe conduza a ser uma fonte de 

sabedoria a todos que estão em sua volta. 

d) Para sermos fonte de sabedoria, precisamos glorificar e amar a Deus sobre 

todas as coisas e entender que Ele é a nossa maior fonte de sabedoria. 
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EGITO  
ORE PELA LISTA MUNDIAL DE PERSEGUIÇÃO 2022 

 

POPULAÇÃO: 104,7 milhões  

CRISTÃOS: 16,2 milhões  

RELIGIÃO: Islamismo, cristianismo  

GOVERNO: República presidencialista  

LÍDER: Abdel Fattah al-Sisi  

 

• COMO É A PERSEGUIÇÃO AOS CRISTÃOS NO PAÍS?  

A perseguição aos cristãos no Egito acontece principalmente no nível da comunidade. 

Os incidentes podem variar desde mulheres cristãs sendo assediadas enquanto 

caminham na rua até comunidades cristãs expulsas de casa por multidões 

extremistas. Tais eventos acontecem tipicamente no Alto Egito, onde os movimentos 

islâmicos salafistas ultraconservadores são ativos nas comunidades rurais.  

Os cristãos geralmente são tratados como cidadãos de segunda classe. Embora o 

governo do Egito fale positivamente sobre a comunidade cristã, a falta de aplicação 

da lei de modo sério e a relutância das autoridades locais em proteger os cristãos os 

deixam vulneráveis a ataques.  

 

• PEDIDOS DE ORAÇÃO  

• Ore por empregos estáveis e gratificantes para homens cristãos, para que possam 

prover para suas famílias.  

• Clame pela proteção e pelo florescimento das mulheres cristãs. 

 

 

 

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

 

20 

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

