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OUÇA COM SABEDORIA 
Provérbios 19.27 

 

1. Leitura: Salmo 135.1-2 

2. Cântico: Confissões 

IBSPLAY:  https://youtu.be/WZDbCw7Y7jg 

3. Confissão/Gratidão – Que eu viva por Ti, viva para o Senhor, nunca sendo 

satisfeito com o meu progresso Cristão, senão à medida que eu me assemelhar 

a Cristo; e puder ser conformado com Teus princípios, temperamento e 

conduzido a crescer a cada hora em minha vida. 

4. Leia Provérbios 19.27 – Este versículo é uma parada em meio a vários 

conselhos. É como se Salomão fizesse uma pausa em seus provérbios para 

relembrar ao filho ouvinte da importância de ouvir continuamente as instruções 

sábias. 

Por vezes, diante de grande número de informações recebidas parece 

que podemos ficar indiferentes ou apáticos às palavras de sabedoria que 

recebemos. 

Neste provérbio Salomão afirma que se alguém para de ouvir, de dar 

atenção e de receber as palavras de instrução, orientação e correção, esta 

pessoa irá, consequentemente, dar às costas e se desviar do caminho da 

sabedoria. 

Este alerta nos lembra que precisamos constantemente ouvir as palavras 

de sabedoria que temos acesso nas Escrituras. O processo de aprendizado e 

prática é um fluxo constante na vida do crente. Não há como parar de crescer 

sem diminuir. Não tem como permanecer crescendo em santidade se a pessoa 

cessa de ouvir a sabedoria de Deus. É como um eletrodoméstico que precisa 

estar ligado na tomada para receber energia elétrica e continuar funcionado. 

Com a sabedoria é assim: ou estamos recebendo a instrução e andando em 

santidade, ou nos afastamos do verdadeiro conhecimento e deixamos o caminho 

da retidão. Não há neutralidade: ou estamos ouvindo a Deus ou ao mundo. 

https://youtu.be/WZDbCw7Y7jg
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É por isso que não se pode deixar de perseverar na oração (Romanos 

12.12), nem negligenciar o estudo e meditação na Bíblia (Mateus 22.29) e nem 

abandonar a congregação dos santos (Hebreus 10.25). Esses e outros meios 

são instrumentos graciosos que Deus nos deu para continuarmos prosseguindo 

em sabedoria. 

5. Aplicação:  

a) Como tem sido sua regularidade em ouvir as instruções de Deus através 

da meditação pessoal na Bíblia? 

b) Você tem sido constante em participar dos cultos, escola bíblica e estudos 

para se manter ouvindo a instrução de sabedoria em comunhão com a 

igreja? 

c) Você está crescendo na caminhada da santificação? Está praticando o 

que tem aprendido? Lembre-se: ou crescemos ou diminuímos, ou 

estamos indo para mais perto de Deus ou estamos nos afastando Dele. 

 

6. 30 dias de oração pelo Afeganistão  

DIA 15: ORE POR COMIDA 

De acordo com a ONU, 22,8 milhões de afegãos estão passando fome. 

Uma grande seca está se aproximando do país e muitas nações interromperam 

a ajuda humanitária para negar a legitimidade do governo do Talibã. Isso deixa 

os moradores em condições terríveis, sem acesso a alimento suficiente. Desde 

a tomada, os preços das mercadorias também subiram e tornou ainda mais difícil 

para o afegão comum — cuja renda já foi comprometida com o isolamento da 

COVID-19 ou pelo conflito — comprar qualquer coisa. 

Hoje, ore para que o Senhor forneça sustento para os afegãos que 

enfrentam a fome. 


