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O GUARDIÃO DA VERDADE 

Provérbios 22.12 

 

1. Leitura inicial: Salmo 1 

2. Cântico: Soberano  

IBSPLAY: https://youtu.be/YP8qMNUQnro 

3. Confissão/Gratidão – Em oração minha alma exulta interiormente com 

pensamentos vivificados com o que Tu estás fazendo pela Tua Igreja, e eu 

anseio que Tu obtenhas um grandioso nome da parte dos pecadores que 

voltam a Sião. Em oração eu sou erguido acima das carrancas e lisonjas da 

vida, e saboreio as alegrias celestes; entrando no mundo eterno eu posso 

entregar-me a Ti com todo o meu coração, para ser Teu para sempre.  

 

4. Leia Provérbios 22.12 – Esse provérbio nos ensina que só há um lugar 

onde se pode ir para buscar o conhecimento – o Deus Criador e a Sua Bíblia. 

Todas as demais formas de entendimento são completa escuridão (Is 8:20; Sl 

119:128).  

Salomão sabia do amor que o Senhor tem pelo “conhecimento”, pelo 

que diz que “os olhos do Senhor protegem o conhecimento”. Assim, Deus tem 

cuidado pela verdade, em especial a verdade que ele revelou aos homens por 

meio dos seus servos que ficou registrada nas Escrituras.  

Deus tinha reservado o conhecimento para si mesmo, o que lhe é 

próprio, pois todo o conhecimento pertence ao Senhor; mas Ele tem 

revelado muito para que o Seu povo aprenda e pratique (cf. Dt 29:29). Ele 

inspirou homens a escreverem a Bíblia e então preservou a forma de copiar e 

de traduzi-la para que o seu conhecimento estivesse disponível para aqueles 

que a lerem (cf. Sl 12:6-7; 45:1; Is 30:8; IITm 3:16-17; IPe 1:25; IIPe 1:19-21). 

Ele prepara homens para pregarem a Sua palavra e formarem igrejas, que são 

as defesas e a sustentação do conhecimento na terra (cf. Jr 3:15; Ef 4:8-16; 

ITm 3:15; Jd 1:3). 

https://youtu.be/YP8qMNUQnro
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Se Deus preza e preserva a verdade, ele também “frustra as palavras 

dos infiéis”. Por uma razão simples. Todos os que distorcem a Palavra da 

verdade estão em inimizade com Deus. Ele punirá aqueles que agem contra a 

verdade. Essa atuação de Deus em “frustrar as palavras dos infiéis” significa 

que, além de reprovar tais enganos, o Senhor também toma providências 

práticas contra eles, seja expondo em nosso tempo a insensatez dos perdidos 

como reservando um tempo futuro em que toda mentira seja punida e toda 

verdade prevaleça.  

 

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

1) Humilhe-se diante do Deus do céu e suplique a Ele para lhe ensinar o 

verdadeiro conhecimento. Procure por uma igreja verdadeiramente firmada na 

palavra para que você possa ter ajuda no seu aprendizado (At 8:30-35); 

2) Se Deus preservou tais verdades ao longo dos séculos, temos o dever de 

aproveitar cada um dos seus ensinos para que mude nossa vida e das pessoas 

ao nosso redor. 

6. Pedidos de oração – Malásia 

 

ORE 

Interceda pelos cristãos desaparecidos, como o pastor Raymond 

Koh, Joshua Hilmy e Ruth Sitepu. Peça que Deus traga luz a tudo o que 

aconteceu e que os responsáveis pelos sequestros sejam punidos. 


