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MULTIDÃO DE CONSELHEIROS 

Provérbios 24. 5-6 

 

1. Leitura inicial: Salmo 71.1-3 

2. Cântico: Início de culto  

IBSPLAY: https://youtu.be/3P-K-xmlBuY 

3. Confissão/Gratidão –  

4. Leia Provérbios 24. 5-6 – Esse provérbio nos ensina que a sabedoria vence 

guerras. 

Salomão nos diz que “o homem sábio é poderoso e quem tem 

conhecimento aumenta a sua força”. Assim, um homem sábio é tão capaz, 

habilitado e útil em uma guerra quanto um homem forte.  

Guerras não se faz só com armas, mas com inteligência. É necessária 

sabedoria para desvendar as intenções dos inimigos e daí traçar uma 

estratégia de ataque. 

Buscando aplicar esse Provérbios ao nosso dia a dia, devemos nos 

perguntar: quantas batalhas contra o pecado não temos perdido por falta de 

sabedoria? Sabemos que a Palavra de Deus é fonte inesgotável de sabedoria. 

Portanto, devemos nos achegar a ela a fim de compreender o coração, o 

grande campo de batalha. 

Na vida, temos de ter a mesma habilidade e disposição que um soldado 

tem ao enfrentar uma guerra. Contudo, a ausência de sabedoria nos faz ficar 

passivos mediante aos cenários hostis que diante de nós se apresentam. 

Assim, nós banalizamos o mal, normalizamos o erro e, inevitavelmente, 

perdemos a guerra. 

Não é à toa que Deus nos deu irmãos em Cristo. Precisamos uns dos 

outros para desenvolver uma vida arraigada na fé. Por essa razão Salomão diz: 

"quem sai à guerra precisa de orientação, e com muitos conselheiros se obtém 

a vitória”. 

https://youtu.be/3P-K-xmlBuY
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Enfrentar esse campo de batalha sozinho e sem conselho de irmãos 

sábios em Cristo é desejar perder a guerra. No campo militar, os melhores 

conselhos viriam de militares treinados e ex-combatentes. 

Por fim, procure a riqueza da sabedoria de Deus a fim de viver 

corajosamente no mundo. 

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

1) Leia diariamente as Escrituras, elas podem nos fazer sábios (2Tm 3.15).  

2) Aconselhe-se com irmãos maduros na fé, busque ajuda na tentação (Pv 

11.14; Tg 5.16). 

6. Pedidos de oração – Maldivas 

ORE  

O governo está capacitando mulheres por meio de programas 

comunitários para terem os direitos reconhecidos. Ore para que elas recebam 

respeito e justiça e descubram que são amadas por Deus. 


