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OUVIR É SABEDORIA 
Provérbios 19.20 

 

1. Leitura: Salmo 102.15 

2. Cântico: Eu me rendo 

IBSPLAY: https://youtu.be/O97j4Z-ksY8 

3. Confissão/Gratidão – Eu sou totalmente miserável, bem como totalmente 

culpado, não tendo nada de mim mesmo com o que recompensar-Te, mas eu 

trago Jesus a Ti, nos braços da fé, pedindo à justiça dEle que compense as 

minhas iniquidades, regozijando-me de que Ele será pesado na balança por mim, 

e satisfará a Tua justiça. 

 

4. Leia Provérbios 19.20 – Este provérbio atenta para o exercício do domínio 

próprio. 

Quem tem os ouvidos atentos ao conselho e o coração  aberto à 

instrução coloca os pés na estrada da sabedoria. Embora o 

conhecimento não seja sinônimo de sabedoria, por outro lado não existe 

sabedoria sem conhecimento. 

Os sábios são  ávidos  para  aprender.  Têm  os  ouvidos  atentos 

à instrução. A sabedoria é o  uso  correto  do  conhecimento. É a aplicação 

adequada da instrução. O positivismo de Augusto Comte por exemplo, 

equivocou-se ao dizer que a maior necessidade do mundo era de 

conhecimento.   

No  século  20,  o ser humano, cheio de orgulho, pensou  que  iria 

construir um paraíso na terra com suas próprias mãos. Estávamos 

chegando ao ponto culminante do saber. Vivíamos no território do 

extraordinário. Porém, o conhecimento sem a sabedoria levou-nos a duas 

sangrentas guerras mundiais. O ser humano, mesmo “cheio” de um 

suposto conhecimento, tornou-se um monstro celerado. Havia muita luz 

em sua cabeça, mas nenhuma sabedoria em seu coração. Por outro lado, 
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aqueles que fecham os ouvidos ao  conhecimento  não  alcançam a 

sabedoria. Quem não semeia hoje instrução não colherá amanhã os frutos 

da sabedoria. A instrução e a sabedoria caminham juntas. A sabedoria 

procede da instrução, e a instrução é a base da sabedoria. 

Entretanto, Os filhos de Deus foram adotados pela graça. Mas eles 

não foram adotados para desperdiçarem suas vidas com tolices. Foram 

adotados para se desenvolverem e viverem como filhos de Deus em um 

mundo deformado e perverso (Mt 5:43-48; Rm 8:29; Ef 5:1-2; Fp 2:14-16).  

No entanto, Qual o tamanho do seu amor pelo conselho particular de 

homens santos e sérios? Quanto você anseia para ouvir pregação da palavra 

de Deus? Homens e mulheres nobres a recebem com uma mente 

predisposta (At 17:11). Por exemplo, o eunuco, centurião, uma “empresária” 

e um pregador eram todos gratos pelos ensinos que receberam (At 8:26-40; 

10:33-48; 16:14-15; 18:24-28). 

Examine a si mesmo! Com toda a sinceridade, você é mais sábio do 

que há um ano ou dez anos atrás. Você é procurado por mais santos para 

ouvir seus conselhos? Você tem predisposição para ouvir mesmo quando 

lhe doa? 

Examine a si mesmo! O seu cônjuge se regozija com as mudanças 

em anos recentes? O seu empregador está agradecido por muitas melhorias 

no trabalho? Você consegue administrar melhor a adversidade do que alguns 

anos atrás? Você pode responder com palavras de verdade para aqueles 

que lhe pedem? Os seus pais e filhos o apreciam mais? Você é capaz de dar 

as respostas de Deus para os dilemas modernos? Seu pastor, está 

agradecido pelo seu visível progresso?  

5. Aplicação:  

a) Aprenda a ouvir: Sempre esteja predisposto para ouvir, sempre há o 

que aprender; 

b) Não seja tolo: Quem ouvi os conselhos e aplica em sua vida demonstra 

maturidade; 
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c) Busque ouvir: Lapide e desenvolva seus ouvidos buscando sempre a 

aprendizagem e o crescimento. 

 

6. 30 dias de oração pelo Afeganistão 

 

DIA 8: ORE POR CURA E PERDÃO 

Os ataques terroristas consecutivos deixaram muitos mortos e feridos. Só 

em 2021, centenas de moradores foram feridos pela série de explosões. “Alguns 

ferimentos podem ser leves, mas outros levam anos para cicatrizar — suas vidas 

mudaram permanentemente”, disse uma fonte local.  

“Peça a Deus para curar as feridas das vítimas dos ataques terroristas. 

Ore por recuperação física. Mas, mais do que isso, clame ao Senhor para ajudar 

as vítimas a perdoar seus agressores. Ore para que Deus tire a raiva, a 

amargura e o ressentimento de seus corações.” 


