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ALEGRE-SE NA SABEDORIA 

Provérbios 23.15-16 

 

1. Leitura inicial: Salmo 46.1 

2. Cântico: Castelo forte  

IBSPLAY: https://youtu.be/RGCzQjFKk2w 

3. Confissão/Gratidão – Ordene neste dia todas as minhas comunicações de 

acordo com a Tua sabedoria, e ao ganho do bem comum. Não permita que eu 

não seja beneficiado ou feito útil. Que eu possa falar cada palavra como se 

fosse a minha última palavra, e andar cada passo como o meu último. Se a 

minha vida findar hoje, que este seja o meu melhor dia. 

4. Leia Provérbios 23.15-16 – Esse provérbio se direcionar aos filhos 

apresentando os efeitos positivos da disciplina narradas na seção anterior (cf. 

23.13-14). 

Os pais, por vezes, deixam de exercer a disciplina com os filhos por 

acreditarem estar causando um efeito negativo em seu desenvolvimento. 

Hoje se fala de traumas casaudos por dizer “não”, traumas causados pela 

disciplina com a vara, a ideia de somente falar de forma “positivada” com os 

filhos é algo amplamente ensinado. Contudo, esse é um tipo de cultura 

adverso ao modelo bíblico, pois Deus ao nos ensinar diz: “Não terá outros 

deuses...”, “não matará...”, “não adulturarás...”. Assim, ensino amoroso falará 

com clareza o que não devemos fazer a fim de que andemos em retidão.  

         Dessa perspectiva, esse provérbio é dirigido aos filhos, informando-lhes 

a respeito do efeito de serem bons alunos na escola da vida. Desde o início 

do livro, Salomão tem se dirigido ao filho a fim de lhe instruir sobre a Palavra 

de Deus e sobre o modo sábio e justo de viver (Pv 1.8). Agora ele expõe o 

resultado de um filho se tornar um aluno da sabedoria do Senhor. Esse 

aprendizado passa tanto pelo aspecto instrutivo/preventivo, discipulado, 

quanto pelo aspecto corretivo, disciplina. 

Qual resultados os pais devem buscar enxergar nos filhos?  

https://youtu.be/RGCzQjFKk2w
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De maneira prática, devem estar atentos as falas, conversas, 

vocabulário que os filhos tem utilizado, pois a boca está ligada ao coração. O 

autor menciona o fato de “lábios falarem com retidão”. A fala reta está 

diretamente ligada ao “coração sábio”. Um filho sábio, portanto, demonstrará 

sabedoria no seu modo de falar e os pais podem se apropriar disso para 

sondar o coração da criança. Quando a criança, na medida que cresce, 

apresenta um coração maduro, o efeito positivo que isso produz é “grande 

alegria” naqueles que se afadigaram na educação dos pequenos — esse 

resultado não pode ser menosprezado de modo algum. 

Por fim, a mensagem aos filhos é “aprendam logo a lição”, “aprendam 

cada detalhe”, “ponham em prática tudo que aprenderam”, “obedeçam a 

Deus em cada momento da sua vida”. O filho sábio fará tudo isso! 

 

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

a) Filhos, honrem Pai e mãe, pois este é o primeiro mandamento com 

promessa (cf. Ef 6.1-4); 

b) Pais, ouçam com atenção o vocabulário que os filhos de vocês têm 

cultivado. Para isso, nutram dialogo com seus filhos. Perceba com atenção que 

tipo de influencias há no coração da criança a ponto de modelar a sua 

linguagem.  

c) Filhos, se insistirem em ser tolo, tudo que fizer produzirá tristeza onde 

menos deseja (Pv 10.1).  

6. Pedidos de oração – Arábia Saudita 

ORE  

Clame para que Deus toque o coração dos líderes religiosos e da 

monarquia. Peça que as autoridades governem para o bem de todos e estejam 

abertas para permitir que outras religiões adorem livremente no país 


