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SABEDORIA E BELEZA 

Provérbios 20.15 
 

1. Leitura: Salmo 88.1 

2. Cântico: Quebrantado 

IBSPLAY: https://youtu.be/OE3fYrynTzY 

3. Confissão/Gratidão – Dê-me uma confiança mais profunda, para que eu 

possa me perder para me encontrar em Ti, o lugar de meu repouso, a primavera 

do meu ser. Dê-me um conhecimento mais profundo de Ti mesmo como 

Salvador, Mestre, Senhor e Rei. Dá-me maior força na oração secreta, mais 

doçura em Tua Palavra, um segurar mais firme de Tua verdade. Dá-me 

santidade mais profunda no falar, no pensar, no agir, e não me deixes buscar a 

virtude moral à parte de Ti. 

 

4. Leia Provérbios 20.15 – Deus, ao criar o mundo, colocou nele inúmeras 

belezas. Além disso, criou também metais e pedras muito valiosas, como o ouro, 

prata, safira, diamante, entre outros. Há pedras de todas as cores. Há gemas de 

altíssimo valor que enfeitam os palácios e pedras únicas que adornam coroas de 

reis e rainhas. Mas, nesta vastidão de beleza requintada, nenhuma joia é mais 

valiosa e nenhuma pérola é mais bela do que os lábios instruídos, que falam com 

graça.  

As palavras da instrução são tesouros preciosos. Os lábios que carregam 

palavras de conhecimento e bondade valem mais do que riquezas. As palavras 

que levam consolo têm mais valor do que muito ouro depurado. As palavras que 

proclamam as boas-novas da salvação são mais belas do que as pérolas mais 

selecionadas. Devemos procurar o conhecimento mais do que a riqueza, investir 

mais em instrução do que na busca das riquezas da terra. Mas que tipo de 

conhecimento e instrução devemos investir? Provérbios responde que o temor 

do Senhor é o princípio da sabedoria, ou seja, devemos buscar o conhecimento 

que vem do alto, que vem de Deus. 

https://youtu.be/OE3fYrynTzY
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Os lábios instruídos não são apenas joias preciosas, mas também o 

veículo para alcançarmos os mais valiosos tesouros da vida. Que proveito teriam 

muito ouro e belas pérolas nas mãos de um tolo cujos lábios espalham tolices? 

O tolo usaria essas riquezas apenas para expressar sua vaidade e aprofundar 

sua ruína. 

Em nossos lábios deve estar o temor do Senhor, uma vida de total 

dependência n’Ele. Nossos lábios devem expressar a verdade do Evangelho, 

pois sabemos que por Ele, para Ele e por meio d’Ele são feitas todas as coisas. 

5. Aplicação - Pensamentos para a devoção pessoal/familiar 

A. Busque sabedoria na Palavra de Deus. Ele nos deixou sua Bíblia Sagrada, 

para que possamos conhece-lo e assim, na medida que Ele se revela em Sua 

Palavra a nós, vivermos de modo santo e digno do Senhor.  

B. Que sua alegria esteja muito mais no conhecer e prosseguir em conhecer ao 

Senhor, não somente no quanto você trabalha e consegue arrecadar no fim de 

cada mês. 

C. Ame ao Senhor! Amar a Deus implica em conhece-lo, implica em obedece-

lo, implica em viver para a glória de Deus! 

6.  Ore por missões – Internacional 
 

No Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, interceda por proteção, 

sabedoria e salvação a todos os jornalistas que arriscam a vida para denunciar 

a perseguição dos governos contra os cristãos. 


