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ANDE COM CAUTELA 

Provérbios 22.3 

 

1. Leitura inicial: Salmo 141.1 

2. Cântico: Segurança 

IBSPLAY: https://youtu.be/zGaLHZr0BM0 

3. Confissão/Gratidão - Eu desejo vencer meu eu em cada aspecto, superar o 

corpo com suas paixões e concupiscências, manter minha carne subjugada, 

guardar a minha humanidade de todos os pecados mais grosseiros, examinar o 

poder sutil da minha mente natural, viver inteiramente para Tua glória, ser 

surdo à censura imerecida e aos elogios dos homens. Nada pode ferir meu 

homem interior recém-nascido, que ele não possa ser ferido ou morrer; que 

nada possa estragar o domínio do Teu Espírito dentro de mim; é suficiente ter 

Tua aprovação e da minha consciência. 

4. Leia Provérbios 22.3 – O texto de hoje explica a diferença que há entre o 

prudente e o ingênuo diante do perigo. Segundo este provérbio o prudente, 

também chamado de sensato, começa com uma percepção adequada. O 

prudente percebe antes o perigo, vê antecipadamente o mal que está adiante. 

Aqui vemos a sabedoria de Deus em nos dar discernimento para sabermos 

diferenciar o certo do errado, o mal do bem. O prudente não só vê algo de mal 

que está adiante, ele age com sabedoria, tomando medidas práticas de 

precaução, desviando do caminho perigoso, se escondendo do mal. Já o 

ingênuo, ou imprudente, é descrito como aquele que segue em frente diante do 

perigo. Ele vê que algo não está certo, que pode haver perigo, mas ignora o 

mal e continua, não desiste da ideia de seguir em frente. O versículo mostra 

que a consequência desse tipo de atitude é que o fim é mal. O imprudente 

sofre as consequências de não desviar do mal. É como alguém que ignora os 

avisos de abismo adiante, achando que não vai cair, mas, ao seguir em frente, 

cai no abismo. A Bíblia é um presente de Deus que é cheia de bons avisos 

sobre o mal. Quando lemos a Bíblia somos educados a perceber o mal, o 
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pecado, as ciladas e os maus caminhos. Assim, guiados pelos Espírito Santo, 

somos lembrados diante dos perigos a não ignorar os avisos, mas desviar do 

perigo e fugir do mal. 

 

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

1. Leia constantemente a Bíblia para ter discernimento do bem e do mal, para 

ser treinado a perceber os perigos, as tentações e os caminhos de pecado. 

2. Não ignore as orientações do Espírito Santo que nos faz lembrar da Palavra, 

coloca bons conselheiros em nossas vidas e nos faz perceber o mal adiante.  

3. Diante de caminhos perigosos, não siga em frente. Desvie do mal. Não ceda 

às pressões de outras pessoas para seguir em caminhos errados. Seja 

prudente e fuja do mal. 

6. Pedidos de oração – Líbia 

 

ORE 

Bouchra* está orando por um homem cristão para se casar. Peça que o Senhor 

prepare alguém e lhe dê bom ânimo para esperar a hora certa. 


