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COMUNIQUE-SE SABIAMENTE 

Provérbios 25.11-12 

 

1. Leitura inicial: Salmo 103.1 

2. Cântico: Como agradecer 

IBSPLAY: https://youtu.be/qBtbXAzErPA 

3. Confissão/Gratidão – Senhor, nosso Deus, peço que incline o teu ouvido e 

ouça a minha súplica. Que o Senhor acampe os teus anjos ao redor de cada 

família, dando proteção e guarda de todo o mal. No amor de Cristo. Amém. 

4. Leia Provérbios 25.11-12 - Esculturas e joias de material fino e puro sempre 

foram apreciadas. Tanto o belo trabalho de um artesão, quanto o valor do metal 

precioso usado são elementos que trazem valor a um objeto de ornamentação e 

enfeite, seja para embelezar uma casa ou uma pessoa. No texto de hoje a fala 

sábia e o ouvir humilde são apresentados como tesouros preciosos e desejáveis.  

O texto começa ensinando como uma palavra dita no tempo oportuno é 

preciosa como uma bela peça de ouro e prata trabalhada por um habilidoso 

artesão. O valor da palavra adequada e oportuna é ressaltado em vários 

provérbios (por exemplo Provérbios 15.23; 24.26). Conselhos sábios, 

encorajamento, orientações bíblicas, elogios verdadeiros, alertas salutares e 

tantos outros exemplos de palavras sábias e adequadas, quando ditas no 

momento certo, são preciosos e devem ser apreciados pelos que recebem, tal 

qual alguém que admira a beleza de uma bela escultura. 

No verso 12, o autor continua com a analogia de coisas de alto valor e 

beleza para comentar sobre a importância de se ter ouvidos atentos a sábias 

repreensões. Que adiantaria joias preciosas jogadas no chão ou no lixo? Brincos, 

argolas e anéis são usados no corpo de maneira que seu valor seja ressaltado 

na pessoa. Assim deve ser a repreensão dada por um sábio, deve ser ouvida 

com humildade. Quem recebe palavras de correção deve fazer uso delas em sua 

vida tal como uma pessoa que ganha uma bela joia a usaria para se enfeitar. 

https://youtu.be/qBtbXAzErPA
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5. Aplicação - Pensamentos para a devoção pessoal/familiar:  

1. Como você tem falado a outras pessoas, com sabedoria, doçura e em 

tempo oportuno? Suas palavras são preciosas e desejáveis? 

2. Se suas palavras têm sido duras e tolas, vá a Deus em arrependimento e 

peça sabedoria Dele para que isso mude em sua vida. 

3. Como você tem recebido as repreensões e correções das pessoas 

sábias, com humildade e reflexão ou com dureza e rejeição? 

4. Você tem buscado conselhos dos sábios ou tem se cercado de pessoas 

tolas que não falam em conformidade com a Palavra de Deus? Cerque-

se de crentes sábios, de pessoas mais velhas e experientes e faça bom 

uso de suas palavras. 

 
6. Ore por Catar 
 

Rogue ao Senhor pelos cristãos no Catar. O país comemora a 

independência, mas a minoria cristã vive sob grande pressão e sem liberdade. 

As igrejas são monitoradas e as conversões proibidas. 


