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OUÇA O SÁBIO 

Provérbios 22.17-21 

 

1. Leitura inicial: Salmo 16.1 

2. Cântico: Ele vive  

IBSPLAY: https://youtu.be/nQjBY3YCX4g 

3. Confissão/Gratidão – Meu querido Senhor, eu posso apenas dizer que Tu 

sabes que eu não anseio por nada, senão Tu mesmo, nada, a não ser 

santidade, nada a não ser união com a Tua vontade. Tu me concedeste esses 

desejos, e só Tu podes dar-me o que é desejado. A minha alma anseia por 

comunhão com o Senhor, por mortificação da corrupção que habita dentro de 

mim, especialmente o orgulho espiritual. 

4. Leia Provérbios 22.17-21 – Os versículos de 17 a 21 do capítulo 22 iniciam 

uma seção de “provérbios dos sábios”, que alguns identificam que se estendem 

até Provérbios 24.22. 

O versículo 17 começa com uma chamada ao ouvinte a que dê atenção 

ao que será falado, pois se trata de palavras sábias que o conduzirão a ter 

mais confiança em Deus. 

Após pedir a atenção, o sábio espera que o ouvinte dedique o coração à 

instrução que receberá. O autor sabe que o coração é o centro da nossa vida. 

O coração molda nossos pensamentos, conduz nossos desejos e dirige nossas 

ações (“De tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque 

dele procedem as fontes da vida”. Provérbios 4:23). 

Ele acrescenta que é bom e agradável guardar as palavras de sabedoria 

no coração. Quando entendemos como a sabedoria é algo precioso, passamos 

a nos dedicar de coração a buscá-la, investindo tempo, atenção e 

concentração a aprender o verdadeiro conhecimento que vem do alto. E, 

quando enchemos nosso coração com a sabedoria, naturalmente falaremos 

https://youtu.be/nQjBY3YCX4g
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dela. Nossa boca transborda do que está cheio o nosso coração (“porque a 

boca fala do que está cheio o coração”. Lucas 6:45b). 

O texto continua mostrando que a verdadeira sabedoria leva as pessoas 

a confiarem em Deus, por isso no versículo 19 o autor afirma que está 

instruindo porque deseja que o ouvinte confie no Senhor. A verdade de Deus 

nos conduz à confiança Nele. Nossa falta de confiança, nossa ansiedade e 

medo, podem ser resultados de estarmos nos alimentando com mentiras e 

falsos ensinamentos que desviam nosso coração de descansar em nosso Pai 

amoroso.  

Por fim, nos versos 20 e 21, o autor fala que seu propósito de ensinar 

tantos conselhos e conhecimentos excelentes é para que o ouvinte aprenda e 

responda a quem o questionasse. Ouvindo e aprendendo é possível passar a 

outros o verdadeiro conhecimento. Como vimos acima, a boca fala do que está 

cheio o coração. Por isso, o verdadeiro conhecimento, a sabedoria divina, deve 

ser aprendida, amada e guardada no coração de tal maneira que possamos 

estar prontos para ensinar ou responder os outros. De forma semelhante o 

Apóstolo Pedro afirmou: “santifiquem a Cristo, como Senhor, no seu coração, 

estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da 

esperança que vocês têm” 1 Pedro 3.15. 

Que o Senhor nos dê diligência em buscar e ouvir a verdadeira 

sabedoria, a guardá-la no coração e nos dê ousadia para falar dela para quem 

nos questionar. 

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

1. O que você tem ouvido, conselhos sábios procedentes da verdadeira 

Palavra de Deus ou ensinos tolos de homens? 

2. As coisas que você tem aprendido te levam a confiar mais em Deus ou a 

ficar mais ansioso e preocupado com as coisas da vida? Quanto mais 

estudamos e meditamos na Palavra de Deus, mais confiaremos Nele. 

3. Você se prepara para responder com humildade e firmeza a razão da 

sua fé? Isso é possível a todos os filhos de Deus, pois possuem o Seu 

Espírito e Sua Palavra. 
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6. Pedidos de oração – Sri Lanka 

ORE  

Debbie perdeu os pais e a visão durante um ataque no Sri Lanka. Ore 

para que o Senhor a fortaleça, a sustente e torne a vida dela um grande 

testemunho do agir e da provisão dele. 


