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A ESTRATÉGIA 

Provérbios 21.22 

 

1. Leitura inicial: Salmo 68.4 

2. Cântico: Reina em mim 

IBSPLAY: https://youtu.be/_ypHYwIIvbc 

3. Confissão/Gratidão – Se a minha vida deve ser um crisol em meio ao fogo 

ardente, que assim seja, mas assenta-Te à boca da fornalha para vigiar o metal 

para que nada se perca. Se eu pecar voluntária, grave e angustiadamente, em 

graça retire a minha tristeza e conceda-me canção; remova o meu pano de 

saco e me vista com beleza; silencie meus suspiros e encha a minha boca de 

cântico, a seguir, conceda-me temporada de verão como a um Cristão. 

4. Leia Provérbios 21.22 – O texto mostra como a sabedoria verdadeira traça 

planos e estratégias para derrotar os adversários. Neste provérbio, o sábio é 

mostrado como alguém que utiliza sua sabedoria para conquistar uma cidade 

por meio de uma estratégia: derrubar a fonte de confiança do inimigo. Devemos 

perceber que o inimigo não se trata de pessoas fracas, mas de pessoas 

valentes e fortes. 

A expressão “derruba a fortaleza em que eles confiam” faz referência ao 

objeto em que o valente põe sua confiança, de onde ele acredita que vem sua 

força e proteção. A muralha, por exemplo, era um objeto em que muitos 

habitantes acreditavam ser a segurança e proteção de sua cidade. Derrubar 

uma muralha era colocar a cidade numa situação de insegurança e perigo. 

Após abrir brechas numa muralha, o ataque à cidade ficaria bem mais fácil, 

abrindo as portas para a vitória. Ou seja, o sábio é aquele que usa a estratégia 

certa e conhece o ponto a ser atingido. 

É bem possível que o escritor tivesse em vista a necessidade de uma 

nação em ter pessoas sábias conduzindo seus exércitos, a fim de vencerem 

batalhas. De que adiantaria a vantagem numérica, de armas ou física, se 

faltasse sabedoria para desenhar e executar uma estratégia eficaz contra o 
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inimigo? Por isso, o sábio deveria ser procurado para compor as fileiras do 

exército e trazer vitória ao seu povo. 

Outro ponto importante é que era muito comum, à época, que se 

atribuísse a proteção a um deus (falso) específico. Em geral, as vitórias eram 

atribuídas aos deuses do povo vencedor, por isso as guerras tinham a 

característica de serem guerras entre deuses, que estariam medindo forças. 

Assim, a sabedoria do povo de Deus em suas batalhas o levaria não apenas à 

vitória militar, mas também à honra de Deus, como Senhor dos Exércitos. 

Podemos aplicar este princípio nas atividades que todo crente deve 

desenvolver naquilo em que estiver envolvido em sua profissão e ocupação. Os 

crentes devem ser sábios para conduzir suas atividades e afazeres de forma 

eficaz e, assim, trazer glória para Deus. Quando os filhos de Deus são 

procurados para realizar tarefas, porque são vistos como sábios, o Pai é 

glorificado. Como você tem agido em suas ocupações, atividades e profissão? 

Com sabedoria que honra a Seu Pai? 

Outro destaque a ser feito é sobre o objeto em que se põe a confiança. 

Em geral, o ser humano está constantemente procurando coisas e pessoas 

para colocar sua confiança. Por isso, não é raro encontrarmos gente colocando 

sua esperança em políticos, ou colocar sua garantia de futuro em riquezas e 

bens. Mas essas e outras coisas são pontos fracos demais para serem 

fortaleza de alguém. Observemos os alertas bíblicos sobre falsas fontes de 

confiança: 

• Ídolos e imagens: “Que aproveita a imagem esculpida, tendo-a 

esculpido o seu artífice? a imagem de fundição, que ensina a mentira? 

Pois o artífice confia na sua própria obra, quando forma ídolos mudos. Ai 

daquele que diz ao pau: Acorda; e à pedra muda: Desperta! Pode isso 

ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, e dentro dele não há 

espírito algum”. Habacuque 2:18-19 

• Outras pessoas: “Assim diz o Senhor: ‘Maldito aquele que confia no ser 

humano, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desviam 

do Senhor!’ (Jeremias 17:5).  
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• Bens e dinheiro: “Eis aqui o homem que não tomou a Deus por sua 

fortaleza; antes confiava na abundância das suas riquezas, e se 

fortalecia na sua perversidade” (Salmo 52.7); e: “— Não acumulem 

tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem e onde 

ladrões escavam e roubam” (Mateus 6:19) 

• Em si mesmo: “Porque, se alguém julga ser alguma coisa, não sendo 

nada, engana a si mesmo” (Gálatas 6:3); e: “Tal é o destino dos que 

confiam em si mesmos, e dos que confiam nas suas próprias palavras” 

(Salmos 49:13). 

Por outro lado, o Senhor é uma fortaleza firme, forte e inabalável, por isso 

digno de toda nossa confiança. Nele podemos e devemos colocar toda nossa 

esperança: “Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se 

abala, mas continua firme para sempre” (Salmos 125:1). “Uns confiam em 

carros de guerra, e outros, em seus cavalos; nós, porém, invocaremos o nome 

do Senhor, nosso Deus” Salmos 20:7. 

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

1. Em que você tem colocado a sua confiança, somente em Deus ou em 

ídolos, pessoas, dinheiro etc.? O único digno de confiança e uma 

verdadeira fortaleza é Deus, ponha somente Nele sua fé e esperança. 

2. Você tem sido sábio em suas ocupações? Você demonstra uma 

sabedoria que honra e glorifica a Deus? 

3. Quando estiver diante de situações difíceis, busque em Deus sabedoria 

para ter estratégias sábias e tomar decisões inteligentes, tendo em vista 

sempre a glória de Deus.  

6. Pedidos de oração – Catar 

 

ORE 

Ore pela cura do irmão de uma recém- -convertida, para que creia em Jesus e 

seja um testemunho vivo do poder de Deus a todos ao redor. Assim, a irmã 

poderá compartilhar a fé sem medo. 


