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MANTENHA-SE DISCRETO 

Provérbios 25.7b-10 

 

1. Leitura inicial: Salmo 102.12 

2. Cântico: É de coração 

IBSPLAY: https://youtu.be/RQVT2jiZ_ts 

3. Confissão/Gratidão – Pai, agradeço pela minha família e por todos os das 

vividos ao teu lado. Guarda o meu coração em paz, para que possa contemplar 

a beleza de te servir com alegria.   

4. Leia Provérbios 25.7b-10 – Hoje somos chamados a sermos discretos, mas 

tal descrição é utilizada para evitar a vergonha mediante alguma situação que 

temos um conhecimento superficial. 

O provérbio inicia dizendo “A respeito do que os seus olhos viram, 

não se apresse a levar ao tribunal”; isso nos ensina que aquilo que não 

conhecemos profundamente, até mesmo os detalhes que não estão à vista, 

não devemos leva-lo a nossas autoridades, liderança ou governantes. 

Quando o autor diz “não se apresse”, ele busca nos levar a sabedoria e 

prudência para que não tiremos conclusões precipitadas, pois devemos sempre 

investigar a situação com todos os envolvidos para que se esclareça a verdade 

antes de levá-la ao tribunal. 

Ao mesmo tempo somos ensinados a resolver qualquer questão com o 

nosso próximo evitando, assim, qualquer tipo de transtorno ou mal que possa 

acontecer. Pois se agimos precipitadamente, logo levando ao tribunal sem 

investigar a verdade, possivelmente seremos pegos em uma situação 

vergonhosa. 

Por isso, antes de fazer qualquer tipo de comentário sobre alguém, sobre 

seu pecado, devemos exortá-lo, colocar em prática o princípio disciplinar bíblico 

em Mateus 18.15. Lembrando que existe um custo para quem age de forma 

apressada e ansiosa. Pois tais são repreendidos por aqueles que o ouvem ao 
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perceberem a falta de verdade das suas conclusões e suas reais intenções por 

trás de seus comentários. Uma frase tola e precipitada pode trazer anos de 

problemas e desgostos. 

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

a) Investigue. Sempre leve em conta que o outro é inocente, até que se 

prove o contrário. Portanto, investigue sobre o outro antes de leva-lo ao 

tribunal ou seus líderes. 

b) Não seja apressado. Você deve ter ouvido o adagio “A pressa é inimiga 

da perfeição”, correto? Se sim, antes de tomar conclusões a respeito de 

algo que você viu, busque saber toda a história. 

c) Aplique sempre o princípio disciplinar bíblico que está em Mateus 

18.15-17. 

d) Esteja sempre em oração, para que o nosso Deus lhe conduza a 

resolver qualquer situação que seja delicada. 

 
6. Pedidos de oração – China 
 
ORE   
 

Interceda para que os cristãos que alimentavam a fé por meio de sites 

cristãos encontrem outras maneiras de crescer no conhecimento e no 

relacionamento com Deus e compartilhar a fé com outros. 


