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A VARA DA DISCIPLINA 

Provérbios 22.15 

 

1. Leitura inicial: Salmo 9.1 

2. Cântico: Gloriosa graça 

IBSPLAY: https://youtu.be/rMvCjmUmYes 

3. Confissão/Gratidão – Que meus lábios sejam uma harpa bem afinada para 

ressoar Teu louvor. Faça com que aqueles ao redor de mim vejam-me vivendo 

pelo Teu Espírito, pisando o mundo sob os pés, não conformado às mentirosas 

vaidades, transformado por uma mente renovada, revestido de toda a 

armadura de Deus, brilhando como uma luz que nunca esmaece, 

demonstrando santidade em todas as minhas ações.  

4. Leia Provérbios 22.15 – Há duas verdades solenes contidas no versículo 

em questão. A primeira delas é que não somos produto do meio. O mal que 

assola a sociedade não vem de fora, mas de dentro do nosso coração. Toda 

criança nasce com o potencial da maldade presente em seu coração, nasce 

pecadora.  

A tolice, ou seja, a inclinação para o mal, está ligada ao coração da 

criança. Há um pendor para o errado no coração dos pequenos. Jean-Jacques 

Rousseau se equivocou quando disse que o ser humano é essencialmente 

bom. Errou quando afirmou que o ser humano é uma tábula rasa, uma folha em 

branco, produto do meio. A verdade dos fatos é que o meio é produto do ser 

humano. O meio está corrompido porque o ser humano é corrompido. 

A segunda verdade que esse texto ensina é que os pais devem 

disciplinar os filhos na infância para dobrar esse impulso do mal. A vara da 

disciplina não equivale a nenhum tipo de espancamento. Não tem que ver com 

humilhar a criança, achatando sua autoestima, muito menos significa agredi-la 

em sua integridade física e emocional. 

A vara da disciplina é o exercício responsável do amor. Quem ama, 

disciplina. A falta de disciplina produz uma geração rebelde; a disciplina treina 

uma geração reverente e íntegra. Sem disciplina, as crianças passam a 
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chantagear os pais; com a disciplina, os pais passam a esculpir valores eternos 

no caráter dos filhos. 

 

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

a) Não negligencie a disciplina de seus filhos.  Deixar de exerce-la é 

colocar em risco a vida de toda a família. Deixar de pratica-la também é 

pecado 

b) Ame a disciplina! Ser disciplinado não é falta de amor e cuidado, muito 

pelo contrário, ser disciplinado é demonstração de amor e afeto. 

Portanto, ame a disciplina, pois ela lhe conduz a um caminho de retidão. 

c) Aplique a disciplina de forma justa. Não deixe a raiva ou qualquer 

outro sentimento lhe atrapalhar quando é necessário exerce-la, busque 

no Senhor a sabedoria para aplicar a disciplina de forma justa. 

 

6. Pedidos de oração – Afeganistão 

ORE  

Interceda para que a população do país se frustre com o islamismo 

radical e tenha o coração aberto para conhecer a Jesus. Ore para que os 

poucos cristãos que restam sejam luz em meio às trevas. 


