Se esforce nesta semana. Aproveite para se tornar mais sábio!
MEDITAÇÃO 1 - TEMA: O SÁBIO TEM VIDA E O TOLO CASTIGO
“O entendimento é fonte de vida para aqueles que o têm, mas a insensatez traz castigo aos insensatos.”
Provérbios 16:22
1)ENTENDENDO: Mais uma vez vamos falar deste assunto interessante muito citado em toda a
Bíblia. Deus quer que seus filhos sejam sábios e nos ensinou muito sobre isso. Então, precisamos
estar atentos para apresentar em nossas vidas os frutos de sabedoria. Devemos também conhecer a
respeito das atitudes e peculiaridades dos tolos, ou seja, das pessoas que não dão atenção para o que
a Bíblia diz e fazem ou tomam atitudes consideradas tolas. Pense que existem, a respeito disso, duas
estradas para seguirmos, uma nos leva para perto de Deus e outra nos afasta dEle. A estrada da
sabedoria talvez seja a mais difícil de seguir (podemos compará-la com o caminho estreito descrito
por Jesus). Pois, os que trilham nesta estrada, precisam pagar o preço necessário. Precisam buscar
em todas as coisas agradar a Deus. Isto é ser sábio, e não é fácil, pois temos que lutar contra a nossa
natureza humana, que naturalmente quer seguir na outra estrada, pois é mais fácil fazermos o
natural, e neste caso, o natural não agrada a Deus. A outra estrada é a da insensatez. Os que trilham
por ela são chamados de tolos, insensatos, ímpios, imprudentes, zombadores, etc. E, como são tolos,
não reconhecem isso e desagradam a Deus, pois não deixam que Ele faça diferença em suas vidas.
Esta estrada muitas vezes é mais fácil de seguir, pois não nos exige muitos sacrifícios, mas ela nos
leva para fora da vontade de Deus e isto é muito perigoso. Veja o versículo de hoje, ilustra isto
muito bem. (Leia novamente e procure observar e entender tudo o que está escrito no versículo.)
2)MEMORIZANDO: Decore o versículo de hoje. Coloque em um papel visível para você.
3)TIRANDO A LIÇÃO: Leia para aprender mais: Leia o capítulo 9 de Provérbios e escreva em um
caderno no mínimo 5 características dos sábios e 3 características dos tolos descritas neste capítulo
(no mínimo). ➔ Aprofundando o estudo: Você poderia descrever 1 coisa que seja fruto da
sabedoria e que pode ser comparada à fonte de vida? E poderia também descrever um possível
castigo para os insensatos?
Reflita: Entrei numa loja e vi um anjo no balcão. Maravilhado perguntei: - Santo anjo do Senhor, o
que vendes aqui? – “Vendo Sabedoria” respondeu o anjo. - E custa muito? – Não, só o trabalho de
cultivar. Contemplei e vi que o havia na loja - havia jarros, vidros e diversas outras embalagens
abarrotadas de Sabedoria. Não hesitei e logo lhe pedi uma boa quantidade para viagem. Então o anjo
preparou e entregou-me um pequenino embrulho, que cabia na palma da minha mão. Incrédulo eu
disse: Mas como é possível estar tudo aqui? Sorrindo o anjo respondeu: Meu querido irmão, na loja
de Deus não vendemos frutos, só sementes! Plante-as em sua vida! (Adap Net)
4) TOMANDO UMA DECISÃO: ( ) Decido que vou fazer todo o possível para trilhar o caminho da
sabedoria e sei que Deus vai me testar a respeito disso. ( ) Esta semana estarei aberto para entender as
diferenças entre o sábio e o tolo e para aceitar o que Deus me ensinar. ( )Decido que se eu encontrar
durante esta semana indícios de um tolo em mim, serei honesto e procurarei mudar para agradar a
Deus.
5)COMPARTILHANDO COM DEUS: Encerre orando, pedindo ao Senhor que lhe ensine a trilhar a
estrada da sabedoria.
MEDITAÇÃO 2 - TEMA: O SÁBIO CONFESSA E O TOLO ZOMBA
“Os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido, mas a boa vontade está entre os
justos.” Provérbios 14:9
1)ENTENDENDO: Vemos aqui mais um bom exemplo de como a sabedoria está relacionada à
vontade de Deus e a agradá-Lo. Quando Jesus morreu por nossos pecados pagou o preço total. E isto
quer dizer que todos os nossos pecados foram perdoados, tanto os do passado quanto os do presente
e os futuros. Mas Ele nos ensina nas Escrituras que devemos confessar nossos pecados. Deus sabe
que enquanto estamos nesta vida, somos passíveis ao erro, e já os perdoou antecipadamente. Então,
a atitude de confessar significa apropriar-se deste perdão. Antes de confessarmos nossos pecados
precisamos reconhecer que estamos errados e estarmos arrependidos. Veja bem o que versículo de
hoje diz, os tolos pecam e não se importam. Ou seja, eles não reconhecem os seus erros e nem se
arrependem, mas a pessoa que agrada a Deus QUER ser perdoado. Podemos comparar isso como
uma necessidade. Não nos conformamos com o pecado e desejamos o perdão de Deus. O próprio
Espírito Santo que está em nós nos leva a isso. Então, concluímos que querer ser perdoado é uma
característica do sábio, e, tentar enganar a Deus, não nos importando com nossos erros, é coisa de
gente insensata. ➔ Leia: Todo o capítulo 14 de Provérbios e o Salmo 32 e escreva no mínimo 5
características de uma pessoa sábia e 5 de uma pessoa tola. (Não esqueça que o sábio e o tolo podem

também estar descritos com outros adjetivos, tipo o prudente e imprudente, o bom e mau, etc.)
.................................................................................................................................................................
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.................................................................................................................................................................
2)MEMORIZANDO: Decore o versículo de hoje. Continue a escrever em um papel visível para você ter
mais facilidade na memorização.
3)TIRANDO A LIÇÃO: Leia também: Sl 51:1-4; Pv 28:13 (leia este em voz alta); 1 Jo 1:9. ➔
Reflita: “Alguém me contou a história de um homem que caminhava por uma estrada poeirenta
carregando uma pesada mala. Para a sua surpresa um caminhão parou e mandou que ele subisse na
boléia. Após alguns quilômetros o motorista do caminhão, incomodado, parou e perguntou ao
carona por que ele continuava segurando a mala. Ao que ele respondeu: O Senhor já está me
levando de carona. Seria demais pedir que também levasse a minha mala.” Algumas vezes agimos
assim com relação a Deus. Apesar de sabermos que é Ele quem nos mantém vivos, achamos que
podemos carregar sozinhas as cargas desta vida. É por isto que alguns de nós temos muita
dificuldade para buscar a Deus e livrarmo-nos das nossas culpas. Carregamos o peso da culpa
durante dias, semanas e até anos sem conseguir imaginar que é possível encontrar alívio e descanso.
Por que esperamos tanto? Alguns de nós têm a impressão de que se formos a Deus muito rápido,
tornamos o perdão de Deus algo barato e inconsequente. "Temos que sofrer um pouco pelo mal
feito!" Outros consideram muita pretensão esperar que seja possível conseguir o perdão de Deus.
(...) O nosso Pai Celeste sempre estará disposto a ouvir o pedido de um coração arrependido que
busque perdão e descanso. Deus demonstrou que deseja libertar-nos da culpa dos nossos pecados
através da morte do seu Filho Jesus na cruz. "Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama: quando
ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós."(Romanos 5:8). Ali, o Pai Celeste estava garantido
que existiria perdão para todas as pessoas que o buscassem. É por isto que podemos buscar a Deus a
qualquer momento, certos de que na presença dEle "receberemos misericórdia e encontraremos
ajuda sempre que precisarmos dela." (VIDANET – L.R. Silvado)
4) TOMANDO UMA DECISÃO: ( ) Vou confessar a Deus todos os meus pecados ainda não
confessados. Tem outra decisão? Então faça e escreva-a no caderno!
5)COMPARTILHANDO COM DEUS: Encerre orando, pedindo ao Senhor que você seja como os
sábios que anseiam todos os dias o perdão divino.
MEDITAÇÃO 3 - TEMA: O SÁBIO SE DIVERTE CERTO E O TOLO SE DIVERTE
ERRADO
“A insensatez alegra quem não tem bom senso, mas o homem de entendimento procede com
retidão.” Provérbios 15:21
1)ENTENDENDO: ➔ Quando Paulo estava falando a respeito de como os dons de efeito cessariam,
ele usou uma ilustração interessante. Disse que quando somos crianças, fazemos coisas naturais de
crianças, mas quando crescemos não podemos mais continuar com estas coisas, pois agora somos
adultos e responsáveis. Podemos tirar várias lições pra nós associando ao versículo de hoje. 1)
Devemos estar em constante crescimento moral, de caráter, intelectual, espiritual, etc. 2) Devemos ter
cuidado com aquilo que nos diverte. Nossas diversões devem ser sensatas e equilibradas. Quando nos
tornamos cristãos autênticos, é natural trazermos costumes, tipos de brincadeiras, diversões, etc., que aos
olhos de Deus são verdadeiras tolices. Devemos então ter o discernimento para deixar estas coisas, pois
são atitudes de crianças espirituais. Eu não estou dizendo que não devemos brincar ou nos divertir e sim
que devemos fazer estas coisas com o que é certo. Vou dar um exemplo bem simples para ficar mais
claro: Um amigo meu tinha uma brincadeira de colocar apelidos pejorativos nos outros. Quando ele se
tornou um cristão, nos primeiros meses ele ainda usava esta brincadeira. Mas ao ouvir uma mensagem
sobre o amor, decidiu deixar, ou seja, decidiu fazer o que é certo. Isto é o crescimento natural. 3)Não
devemos magoar os outros em nome da diversão. A Bíblia diz, por exemplo, que quem engana o seu
próximo e diz que foi brincadeira é como uma louco brincando com uma arma mortal (Pv 26:19). E não
é verdade que há tantas brincadeiras assim? 4) O sábio também se diverte. Ser sábio não é ser careta.
Há tantas brincadeiras que agradam a Deus. ➔ Leia todos os textos: Gn 49:6; Pv 9:12; 29:8 e escreva
uma lição geral.
...........................................................................................................................................................................
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2)MEMORIZANDO: Decore o versículo de hoje. Continue a escrever em um papel visível para você ter
mais facilidade na memorização. Revise todos os versículos, segunda-feira, terça-feira e de hoje.
3)TIRANDO A LIÇÃO: Reflita: Vários irmãos de minha mãe trabalhavam na construção civil no
final da adolescência. Sendo que o trabalho da construção passava por uma fase ruim no Estado da
Virgínia Ocidental, onde moravam. Eles costumavam trabalhar em Estados vizinhos durante a
semana e voltar para casa de trem para o final de semana. Numa sexta-feira à tarde, enquanto
viajavam para casa, viram um jovem entrar no trem, aparentemente um pouco embriagado. Os olhos
dele estavam vermelhos e ele balançava bastante com o movimento do trem. Sentou-se do outro lado
do corredor, perto de onde estavam os irmãos. Os irmãos resolveram divertir-se um pouco. Fizeram
comentários jocosos acerca de bêbados e depois riram ruidosamente. Aquele jovem os ignorou, mas
alguns passageiros ficaram visivelmente desgostosos. Várias estações depois, outro passageiro
entrou no trem e sentou-se ao lado daquele rapaz. Começaram a conversar. Durante o diálogo, meus
tios conseguiram ouvir o rapaz dizendo que acabara de sepultar sua esposa. As brincadeiras pararam.
Teriam os rapazes pedido desculpas? Não sei, mas pelo menos contaram a história que não lhes era
favorável, e aparentemente lamentaram o que haviam feito. (www.advir.org.br).
4) TOMANDO UMA DECISÃO: ( ) Decido abandonar estas brincadeiras: ......................................

.......................................
( ) Decido não magoar os outros e quero que Deus me teste nisto esta semana. Tem outra decisão?
Escreva-a! …………………………………..……………………………………
5)COMPARTILHANDO COM DEUS: Ore suplicando ao Senhor que você seja sábio em suas
brincadeiras e diversões.
MEDITAÇÃO 4 - TEMA: O SÁBIO AMA APRENDER, O TOLO DESPREZA
“Para ser sábio, é preciso primeiro temer ao Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não
querem aprender.” (Provérbios 1:7)
1)ENTENDENDO: Responda as seguintes perguntas: O que significa estas frases:
a) “ser uma pessoa sábia"? b) “temer ao Senhor”? c) “desprezam a sabedoria”? d) Quais são as
atitudes que demonstram que um tolo não quer aprender? e)Como você
demonstra que quer aprender?
➔ Reflita em silêncio: "Deus quer que os seus filhos sejam sábios. Mas todos
devem dar o primeiro passo. E o primeiro passo é: Obedecer e respeitar a Deus.
Isto é o que significa temer ao Senhor. Não pensem que Deus está dizendo para
termos medo dEle. Pelo contrário, quer que nos aproximemos dEle, com
respeito e obediência. Então você não deve perder as oportunidades e tudo o
que for possível para aprender o que deve ser aprendido, para isso é preciso
dedicação e atenção. Não seja tolo(a) para desprezar a sabedoria. ➔ Você sente
que precisa se dedicar mais à sabedoria de Deus? Você se lembra de uma experiência de algo que
aprendeu em uma mensagem e que serviu muito em alguma ocasião em sua vida? Você já teve a
experiência no passado de ter sido um(a) tolo(a) e não ter prestado muita atenção na necessidade de
se dedicar à Palavra de Deus? Como se sentiu?
2)MEMORIZANDO: E o desafio continua. Continue a memorizar. Decore Pv 1:7 - Faça tudo para
decorar, repita várias vezes até que possa falar sozinho(a).
3)TIRANDO A LIÇÃO: Leia em voz alta os seguintes versículos e escreva seu aprendizado a
seguir:
Pv 1:32: Os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria; os que não têm juízo são destruídos por
estarem satisfeitos consigo mesmos.
 .......................................................................................................................................................
.
Pv 3:35: Os sábios ganharão prestígio, mas os que não têm juízo passarão cada vez mais vergonha.
 .......................................................................................................................................................
.
Pv 8:32: Aprendam o que é ensinado a vocês. Sejam sábios; não abandonem esses ensinamentos.
 .......................................................................................................................................................
.
Pv 18:2: O tolo não se interessa em aprender, mas só em dar as suas opiniões.
 .......................................................................................................................................................
.
Pv 15:14: Quem é sábio procura aprender, mas os tolos estão satisfeitos com a sua própria
ignorância.
 .......................................................................................................................................................
.
Pv 24:5: Ser sábio é melhor do que ser forte; o conhecimento é mais importante do que a força.
 .......................................................................................................................................................
.
Pv 28:26: Quem confia em si mesmo é tolo, mas quem segue os ensinamentos dos sábios terá
segurança.
 .......................................................................................................................................................
.
4) TOMANDO UMA DECISÃO: Faça decisões que coloquem em prática o que aprendeu,
confirmando com a palavra “amém!”. ( ) Decido que só há uma forma de ser sábio(a): obedecer e
respeitar o Senhor. ( ) Decido que vou obedecer ao que Deus me mostrar através das mensagens.
( ) Decido que procurarei aprender tudo o que for possível e me dedicarei nisto. Lerei minha Bíblia
e não perderei nenhuma oportunidade para ser sábio(a). ( ) Decido aceitar que pessoas sábias possam
me admoestar para o meu bem e me corrijam ajudando-me a evitar a insensatez, pois não quero
desprezar a sabedoria de Deus.
5)COMPARTILHANDO COM DEUS: ➔ ➔ Ore prometendo a Deus que vai cumprir as decisões
tomadas e que vai se dedicar a buscar a sabedoria de Deus.
MEDITAÇÃO 5 - TEMA: O SÁBIO GOSTA DE CORREÇÃO E O TOLO NÃO
"Todo o que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo.”
Provérbios 12:1 “Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro
dos tolos acabará mal.” Provérbios 13:20
1)ENTENDENDO: Responda as seguintes perguntas: a) Por que deve gostar quando alertarem
você de um erro cometido ou quando estiver errado(a)? b) Qual deve ser a sua atitude quando
comete erros e nossos amigos procuram nos avisar? c) Por que as pessoas que não gostam de ser
corrigidas, são consideradas por Deus como “tolas”? d) Quem são os sábios na igreja de hoje? e) O
que significa: "Andar com os sábios"? f) O que pode representar este “acabará mal”.

Pense em exemplos que você conhece que poderiam ser encaixados neste versículo? Tanto positiva
quanto negativamente? (ou seja, exemplos de pessoas que andaram com sábios e ou com tolos). Dê
uma nota para si mesmo, de 0 a 10, para as pessoas com quem você anda. Você tem andando mais
com sábios ou com tolos? Deem exemplos de atitudes de pessoas tolas das quais você não deve
compartilhar.
Leia em voz alta os seguintes versículos:
Sl 1:1: Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o
exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo o que
é sagrado!
Sl 16:3: Como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus! O meu maior prazer é estar na
companhia delas.
Pv 9:6: Deixem a companhia dos tolos e vivam. Sigam o caminho do conhecimento.
Pv 29:24: O companheiro de um ladrão é o pior inimigo de si mesmo. Se ele disser a verdade no
tribunal, será castigado; se não disser, Deus o amaldiçoará.
➔ Reflita em silêncio: "Todo avião e navio, precisa constantemente ser corrigido em sua rota, isto
porque naturalmente, devido a aspectos naturais, há pequenos desvios. Ás vezes, pequenos desvios
de rotas, podem tornar-se grandes problemas e acabar causando grandes acidentes. Assim também é
na estrada da vida cristã. Devido à nossa natureza humana sofremos pequenos desvios de rota, e
precisamos consertá-los urgentemente, caso contrário, podem ocorrer verdadeiras tragédias em nossas
vidas. Deus usa de diversas maneiras para nos endireitar, como circunstâncias, fatos, pessoas, como
também nossos pastores e amigos na igreja. Por isso, devemos estar sempre atentos para o que eles nos
dizem para poder corrigirmos nossas “rotas”. Lembrem-se, só o tolo não gosta de ser corrigido.
Então, não devemos encarar um conselho ou uma correção (às vezes pública), como algo ruim ou
como intromissão em nossas vidas. E sim, como mais uma oportunidade dada por Deus para nos
ensinar corrigindo nossos caminhos.”
2)MEMORIZANDO: Decore Provérbios 12:1 e 13:20 e tente falar os da semana toda. Tente
escrever.
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3)TIRANDO A LIÇÃO: Pense sobre estes assuntos: Você se lembra de alguma experiência onde
foi corrigido (a) e lucrou com isso? Sinceramente você poderia afirmar que tem ou já teve problemas
com “aceitar a correção”? Saiba que os líderes foram colocados por Deus como autoridades pastoral
de seu rebanho, e nós sabemos que os pastores corrigiam o caminho das ovelhas para que elas não
sofressem. Biblicamente, como você vê a repreensão dos seus líderes? Atualmente, em uma escala
de 0 a 10, qual a nota que daria para o "aceitar a correção" em sua vida? Escreva todos os
ensinamentos deste versículo em um papel? ➔ Leia em voz alta os seguintes versículos: Pv 13:1;
15:5,12 e 31-32; 19:25; 21:11.
Reflita: Existem tolos na igreja? Como podemos reconhecê-los? Como podemos ajudar estas
pessoas? Quais os tipos de influência que um amigo tolo pode nos dar? Aprendemos esta semana
que devemos buscar a sabedoria de Deus em primeiro lugar, então, é verdade que se escolhemos
bem as nossas amizades, estamos dando um grande valor à sabedoria? Se você reconheceu que
deslizou e acabou de fazer algum tipo de coisa tola? Peça perdão de Deus e prometa agora que
conhece toda a verdade sobre tolices que não mais vai praticá-la. Amém! Peça ajuda do Senhor!
Mude seu comportamento diante dessa verdade e não admita mais querer ser um tolo (a)! E quanto
às
suas
amizades,
elas
têm
agradado
a
Deus?
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
4) TOMANDO UMA DECISÃO: Aproveite todas as oportunidades que se apresentarem para você se
corrigir se estiver saindo da “rota”! Faça estas decisões: ( ) Se eu merecer correção, mesmo se doer
em mim, quero ser corrigido. ( ) Decido que quero que todas as pessoas (sábias e sensatas) que me
conhecem, possam observar-me para ver se estou saindo da rota, se estiver quero ser corrigido(a). ( )
Só é corrigido quem sai do caminho, por isso quero ser obediente a Deus e a todas as Suas Leis.
Faça decisões que coloquem em prática o que aprendeu e confirma com a palavra “Amém!” ( )
Decido que escolherei melhor os meus amigos, pois quero ter sabedoria e agradar a Deus. ( )
Decido que preciso me afastar de algumas pessoas, pois minha amizade com elas não agrada a
Deus. (Pausa para pensar). ( ) Decido procurar mais a sabedoria, para ser um amigo sábio e ajudar
os meus amigos com isso.
5)COMPARTILHANDO COM DEUS: Ore por todas as decisões tomadas ao longo da semana,
agradecendo a Ele pela oportunidade de aprender um pouco mais.
(Outras meditações e informações: www.nib.org.br / e-mail: igreja@nib.org.br)

