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A SABEDORIA É DOCE 

Provérbios 24. 13-14 

 

1. Leitura inicial: Salmo 84.1 

2. Cântico: Exultação 

IBSPLAY: https://youtu.be/RrA_A_eMQCM 

3. Confissão/Gratidão – Somos pecadores, não merecedores de tamanha 

salvação, de tão grande misericórdia. Sabemos que o Senhor é bom, piedoso, 

justo, longânimo, de forma que somos constrangidos com tão profundo e 

perfeito amor. Que o Senhor seja o nosso tudo! Em nome de Jesus, amém. 

4. Leia Provérbios 24. 13-14 – Você já pensou numa coisa que seja saudável 

e muito gostosa? Quem não gosta de comer algo muito gostoso e que faz bem 

à saúde? Às vezes temos que fazer escolhas de alimentos saudáveis que não 

são tão saborosos ao nosso paladar por motivo de saúde. Às vezes abrimos 

mão da saúde para comermos o que nos dá muito prazer. Por isso a 

combinação sabor e saúde é tão boa para nós.  

O escritor do provérbio sabia de um alimento que é delicioso e saudável: 

o mel. O mel era o doce daquela época (o que o chocolate é para alguns hoje) 

e, desde aqueles tempos, já se sabia que fazia bem ao corpo. Por isso o 

provérbio começa recomendando comer esta maravilha da criação divina, que 

combina o sabor e o bem-estar físico. 

O provérbio então continua usando o mel como uma metáfora à 

sabedoria. Assim como o mel é um doce saboroso e faz bem ao corpo, a 

sabedoria é boa de experimentar e faz bem à saúde da alma. Tudo o que 

temos visto no livro de Provérbios mostra como a sabedoria é algo agradável, 

valioso e faz bem para o ser humano.  

A sabedoria deve ser buscada como alguém faminto que procura algo 

saboroso para comer. Obter o conhecimento da sabedoria que vem do alto 

deve ser agradável ao filho de Deus (“Mas a sabedoria lá do alto é, 
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primeiramente, pura; depois, pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e 

de bons frutos, imparcial, sem fingimento.” Tiago 3:17). Por isso Tiago apela 

que peçamos sabedoria a Deus, pois Ele a dá generosamente (Tiago 1.5). 

Você tem desejado mais da sabedoria de Deus? 

Além de ser muito “saborosa” e agradável, a verdadeira sabedoria faz 

bem para a alma. O versículo 14 apresenta dois benefícios saudáveis da 

sabedoria: um bom futuro e uma esperança firme. Sem dúvida um sintoma de 

saúde espiritual é a firmeza na esperança, bem como o recebimento das 

posses eternas prometidas por Deus. Esperança e fé andam de mãos dadas. A 

fé e a esperança fizeram José ter seu corpo levado à Terra Prometida (Gênesis 

50.24-25 e Êxodo 13.19). A confiança em Deus fez Calebe e Josué serem os 

únicos de sua geração a entrar a Terra de Canaã e suas delícias (Números 

14.23-24 e Josué 14-13). Assim, a sabedoria nos fará crer nas promessas de 

Deus e esperar confiadamente no seu cumprimento trazendo saúde para nossa 

alma (“Escrevo na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir 

prometeu antes dos tempos eternos” Tito 1:2). 

 

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

1. Como está o seu “paladar” para a sabedoria de Deus? Tem buscado 

mais sabedoria? Tem tido prazer em conhecer mais o seu Deus? 

2. O quão o conhecimento de Cristo tem sido precioso e alimento à sua 

alma? 

3. Quanto mais você crescer em conhecimento de Deus, mais terá saúde 

espiritual, mais confiará em Deus e mais aguardará esperançosamente 

em todas as Suas promessas. Por isso, busque cada dia mais obter a 

verdadeira sabedoria divina e se deleitar em suas promessas. 

6. Pedidos de oração – Argélia 

ORE  

Continue a clamar pelos líderes cristãos que veem suas igrejas serem 

fechadas pelo governo. Ore para que sejam fortalecidos no Senhor e consigam 

motivar os irmãos atingidos pela perseguição. 


