Meditação 1 – Tema: A sabedoria da repreensão.
“Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios.” Provérbios
15:31
1)ENTENDENDO: Leso, no “amazonês”, significa burro, tolo, etc. Deus não quer você assim.
A Bíblia mesmo afirma: A vantagem da sabedoria é que ela conserva a nossa vida. Ser sábio
não é apenas saber o que é certo, mas também saber aceitar quando se está errado. Muitas vezes
em nossas vidas, nos deparamos com situações onde temos que assumir o erro, e nesses
momentos somos repreendidos para que possamos crescer.
2)MEMORIZANDO: Decore o verso de hoje e compartilhe com alguém do seu GA.
( ) Compartilhei com ..........................
3)TIRANDO A LIÇÃO: Nossa liderança, desde Cristo, nos cobrará crescimento espiritual,
pois eles torcem por nós. Existem momentos e situações onde se faz necessário por parte deles,
o uso de palavras que não são muito agradáveis ao nosso homem interior, ao nosso ego.
Entretanto são necessárias pois elas consertam a rota na qual estávamos prestes a perder o
rumo. Por isso, devemos saber aceitar a repreensão que é para o nosso bem. Em contrapartida,
aqueles que são líderes antes de repreenderem devem estar certos de que estão agindo com
sabedoria e que estão baseados na Palavra de Deus. Lembrem-se que os líderes prestarão maior
conta a Deus de tudo o que fazem, principalmente dos seus atos de liderança. Em todos os
lados, tanto dos líderes quanto dos liderados, o alicerce de todo e qualquer relacionamento deve
ser o amor. Muitos realmente fazem o contrário do que este versículo ensina, preferindo os
elogios falsos de pessoas de sabedoria duvidosa, a ouvir as palavras certas, mesmo que sejam
duras verdades, de uma pessoa que busca a sabedoria. No Salmo 23 o rei Davi diz: “A tua vara
e o teu cajado me consolam.” Que lição! A vara servia para o pastor corrigir as ovelhas que
estavam querendo sair da “rota”, enquanto o cajado mostrava a elas a direção. A repreensão
sábia vale da mesma forma.
➔ Para aprender mais, leia atentamente: O livro de Provérbios é um livro que fala muito, e
muito mesmo sobre sabedoria, então, vamos ler apenas alguns versículos que tem a ver com o
tema de hoje: Pv 1:23,32/ 3:7/4:6/8:33/9:9/13:18/15:5,32/17:10/19:20,25.
➔Certamente todos nós estaremos sujeitos ao erro até a vinda de Cristo, mas Deus nos promete
algo que tem o poder para nos livrar destes erros: a sabedoria. Mas tome muito cuidado, pois
existe também uma falsa sabedoria no mundo. A sabedoria verdadeira vem de Deus. Leia sobre
isso com atenção em Tiago 3.13-17, veja se você está apresentando alguns dos frutos podres
da falsa sabedoria e sublinhe-os.
4)DECIDINDO: ( ) A partir desta semana, aceitarei a repreensão dos meus líderes como
forma de eu ser mais sábio(a). ( ) Decido abandonar a velha sabedoria e viver pela nova, que
vem de Deus. ( ) Decido colocar em prática o que eu aprender sobre sabedoria nesta semana.
( ) Outra decisão: ......................................................................................................

5)COMPARTILHANDO COM DEUS: Encerre suplicando a Deus a verdadeira sabedoria.
Peça com fé em nada duvidando.
Meditação 2 – A sabedoria tem preço
“O conselhho da sabedoria é: Procure obter sabedoria; use tudo o que voce possui para
obter entendimento.” Provérbios 4:7
1)ENTENDENDO: O que é mesmo sabedoria? Ora, o conceito de sabedoria é imenso, mas
podemos afirmar que ela é o conhecimento da vontade e da Palavra de Deus, é compreensão
das coisas, é saber viver como Deus quer. Quem não gostaria disso? Somente os loucos e
mortos espirituais. Estes não estão dispostos a mexerem nem um pouco sequer de suas vidas
para conseguirem a verdadeira sabedoria. Ao invés disso, eles buscam a falsa sabedoria, sobre
a qual lemos ontem. A verdadeira sabedoria vem de Deus e como todas as coisas boas da vida,
há um preço a pagar pela sabedoria. Ou seja, ninguém consegue sabedoria do nada. É preciso
pedir, é preciso buscar. Devemos usar tudo o que estiver ao nosso alcance para conseguirmos
a sabedoria. E isto envolve sacrifícios, dedicação, força de vontade, etc. Ficar parado(a) na vida
não vai adiantar nada para você.
2)MEMORIZANDO: Decore o versículo do dia. DICA: Faça gestos! Assim você conseguirá
associar as palavras rapidamente!
3)TIRANDO A LIÇÃO: A sabedoria existe e está disponível a qualquer um, mas é preciso
buscá-la. Ela só nos traz vantagens. Faça o máximo que puder para achar a verdadeira, não se
contente com o mínimo. Procure a sabedoria como se estivesse procurando ouro, e saiba que
ela está muito perto de você. Ora, se alguém lhe dissesse que há ouro no seu quintal, você
continuaria aí? Sentado sem fazer nada? É claro que não! Então pegue o mapa da mina, a
Bíblia, e procure, procure, procure, pois com certeza achará um grande tesouro. É isto mesmo,
quando meditamos, quando ouvimos conselhos, quando aprendemos positivamente com
nossas experiências, tudo isto são oportunidades de garimparmos um pouco mais de sabedoria,
jamais esquecendo que ela somente vem se for dada por Deus, e nós podemos pedir.➔ Vamos
começar nossa busca: Leia os textos Provérbios 1:2,5,7/2:2,3,6/4:5-9/9:10/16:16/17:16/19:8.
Baseado no que leu, diga algo que é necessário para se ter sabedoria:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
4)DECIDINDO: ( )Eu decido buscar a sabedoria além de qualquer outra coisa e quero que
Deus me ajude e cobre nisto. ( ) Eu decido pagar qualquer preço necessário para que eu tenha
sabedoria para isso vou ........................................... ( ) Eu decido que a minha maior fonte de
sabedoria são as Escrituras. ( )Eu decido que o único que pode me dar sabedoria e único a
quem posso pedi-la é o Senhor Deus. ( )Talvez você tenha outra decisão, se tiver escreva em
seu caderno.
5)COMPARTILHANDO COM DEUS: Encerre orando pedindo que Deus lhe dê a
verdadeira sabedoria. Compartilhe com Ele suas decisões.
Meditação 3 – Tema: Sabedoria só tem vantagens
“A sabedoria oferece proteção como o faz o dinheiro, mas a vantagem do conhecimento é
esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui.” Eclesiastes 7:12
1)ENTENDENDO: Pense por algum tempo sobre o que este versículo diz (pausa). Pense na
última vez em que você teve que tomar uma decisão e optou por seguir a sabedoria. Em muitos

momentos da vida nos deparamos com situações que exigem sermos sábios. Muitas vezes,
também, a decisão certa não é exatamente aquela que irá nos beneficiar e é aí que Deus nos
prova, pois sempre há mais de um caminho a ser seguido, mais de uma decisão a ser tomada e
sempre precisamos fazer aquilo que Jesus faria. Você sempre será sábio(a) se sempre agir em
sua vida baseado(a) em como Jesus agiria, pois Ele é o modelo ideal de vida que agrada a Deus.
2)MEMORIZANDO: Repita o versículos muitas vezes até conseguir falar sem olhar. Se
possível fale para alguém perto de você!
3)TIRANDO A LIÇÃO: Agir com sabedoria em certas decisões é também mostrar nossa força
e fé. Quem já não foi tentado a agir com a falsa sabedoria do pecado? Mas fiel é Deus que sempre
nos dá uma forma de escaparmos. Prestem bem atenção nisto: você precisa ser sábio(a) para
identificar esta forma de escapar e deve agir da forma correta. Muitos pensam que o escape da
tentação, do qual este versículo fala, vem como um milagre, mas isto não é bem assim, pode até
acontecer um milagre, mas na maioria das vezes deveremos agir com sabedoria para vencer as
tentações. Deus faz a parte dele nos mostrando a porta, resta-nos abrí-la e empreender a fuga.
Como vemos, só ganhamos com a sabedoria; desde pequenas coisas até mais anos de vida
abundante. Buscar sabedoria antes do dinheiro é buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça - e
quem o alcança recebe todas as coisas “acrescentadas”. Dinheiro é bom? Sim, mas a sabedoria é
melhor. O dinheiro é o peixe e a sabedoria é a vara de pescar com o pescador junto. Entendeu a
diferença?
➔ Para aprender mais leia os versículos abaixo e resuma em uma palavra a promessa ou
vantagem da sabedoria (faça para cada versículo):
Pv 2:11 .........................................................................................................................................
Pv 3:16, 18, 35 .............................................................................................................................
Pv 4:8 ...........................................................................................................................................
Pv 24:14 .......................................................................................................................................
Pv 28:26 .......................................................................................................................................
4)DECIDINDO: Leia Ec 12:13-14. Deus tem revelado a você a Sua vontade, o que está
faltando para cumpri-la? Escolha apenas uma coisa que lhe fará ser mais sábio(a) e decida a
cumpri-la.
( )Eu decido: ............................................................................................
( )Eu decido: .............................................................................................
5)COMPARTILHANDO COM DEUS: Ore a Deus pedindo ajuda para cumprir sua decisão.
Meditação 4 – Tema: A sabedoria nos dá riquezas!
“A riqueza dos sábios é a sua coroa, mas a insensatez dos tolos produz apenas insensatez.”
Provérbios 14:24
1)ENTENDENDO: É, amigos, riquezas é uma promessa divina, até mesmo, se Deus quiser,
ainda para esta vida. Conheço muitas pessoas, e certamente você também, que são agraciadas
com boas condições de vida por estarem sempre buscando a sabedoria. E quando a Bíblia fala
em riquezas vai muito além disso, fala também de riqueza de amor, de afeto, de inteligência,
de realizações e principalmente, a riqueza celestial, que a todo tempo durante nossa vida está
crescendo, conforme agradamos a Deus, e um dia poderemos sacar diretamente dos cofres
celestiais e, nem eu e nem você podemos imaginar quão grande riqueza será.
2)MEMORIZANDO: Decore o verso de hoje e revise os da semana.
3)TIRANDO A LIÇÃO: Vamos ser lógicos! Se Deus promete tantas coisas para quem tem
sabedoria, por que então nós muitas vezes ficamos parados deixando para trás tão grande
promessa? Sigamos o exemplo de Salomão que ao ser inquirido por Deus se queria riquezas

ou sabedoria, logo respondeu que gostaria de ser sábio e vejam o que aconteceu, por ter
feito a escolha certa, Deus deu também a outra parte a Salomão. Ele havia buscado o reino
de Deus em primeiro lugar. Todas estas palavras são muito bonitas, mas se não forem
praticadas de nada adiantarão para você. ➔ Hoje vamos relacionar passos práticos e
exemplos de como buscar e conseguir sabedoria. Pesquise e identifique referências bíblicas
que confirmem o está escrito. Você pode pesquisar na internet ou utilizando uma concordância
bíblica.
►Tema a Deus verdadeiramente, pois só terá a sabedoria verdadeira se for realmente um filho
de Deus. (..............................................................)
►A segunda coisa a ser feita é pedir de Deus, faça isso quantas vezes for necessário, não com
vãs repetições, mas como um filho suplicando ao Pai. (...........................................)
►Faça um propósito de ser um garimpeiro da Palavra. Não deixe de meditar e ler um dia
sequer. Quando achar um conselho ou um ensinamento importante guarde e pratique na hora
certa. (.........................
.......................................)
►Mais dia menos dia chegará a oportunidade de provar a sabedoria. Exemplo: resistir a uma
tentação. Nesta hora pratique o que você aprendeu. Quem se mostra um fraco na provação é
realmente fraco. (..............................................................................)
►Não deixe passar oportunidades de aprender, se estiver estudando, seja o melhor aluno da
classe. Sente na frente. (............................... ...............................................)
►Quando tiver alguma dúvida procure conselheiros (..............................)
►Nunca seja solitário(a), mas tenha muitos amigos. (..............................)
➔Indo mais fundo: A sabedoria pode fazer mais por uma pessoa do que dez prefeitos por uma
cidade (Ec 7:19). Como temos visto, a sabedoria nos traz sucesso, crescimento, felicidade,
graça, compreensão diante de Deus e dos homens. São muitos os benefícios que eu não teria
espaço suficientes para relacionar. Você quer ser feliz? Então procure a sabedoria! Você já
sabe que precisa temer a Deus e só dEle pedir. Você já sabe onde está a fonte, então não perca
tempo! Mas não esqueça que você sempre estará sujeito ao erro (Ec 7.20) por isso deve
procurar sempre fazer o seu melhor e Deus cumprirá todas as suas promessas.
4)DECIDINDO: Com base no que aprendeu na meditação de hoje, faça pelo menos 3
decisões. Seja criativo! Fazer a meditação bem feita já é uma boa mostra de que você está
procurando a sabedoria!
( ) Eu decido ..............................................................................................................................
( ) Eu decido ..............................................................................................................................
( ) Eu decido ...............................................................................................................................
5)COMPARTILHANDO COM DEUS: Ore ao Senhor compartilhando suas decisões e
continue suplicando sabedoria.
Meditação 5 – Tema: O sábio e o tolo
➔Leia: Talvez você tenha estranhado a ausência do versículo de hoje. Sim! Fiz de propósito,
pois durante a meditação de hoje quem escolherá o versículo a ser decorado será você
mesmo(a). Na verdade, toda a meditação será feita por você. Darei algumas dicas para ajudar.
Queremos praticar a garimpagem das pepitas de sabedoria que se encontram nas Escrituras.
Por isso, faça bem feito. Não por mim, ou por qualquer outro líder, mas sim por Deus, que quer
o seu bem e lhe abrirá as portas da sabedoria. Como estamos estudando sobre a sabedoria,
baseados nos livros de Provérbios e Eclesiastes, que por sinal tem o mesmo autor principal: o

rei Salomão e o tema de hoje é: “o sábio e o tolo” vamos tirar grandes lições para nossas vidas
destes ensinamentos.
1)ENTENDENDO: Você sabe o significado de “sábio” e “tolo”? Sabe quais são as diferenças
entre eles? Escreva aqui: .............................................................................................................
......................................................................................................................................................
2)MEMORIZANDO: Escolha o versículo e memorize. Pode ser algum que chamou sua
atenção nessa semana. Não pule este passo! Escreva aqui:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
3)TIRANDO A LIÇÃO: Desenhe em seu caderno uma tabela conforme o modelo abaixo,
para facilitar o trabalho já relacionamos os versículos que você irá usar. Na coluna 1 está a
referência, na coluna 2 você coloca a atitude dos sábios, na coluna 3 a atitude dos tolos.
Finalmente na coluna 4, você, se tiver, poderá acrescentar algum comentário pessoal. Tente
sempre fazer algum comentário, pois fazendo isto estará desenvolvendo a lição na sua vida. É
importante você notar que em alguns versículos não há explicitamente a ação de um ou outro,
mas como você é sábio(a), certamente saberá qual é o outro lado da lição. Abaixo temos três
exemplos e você deve seguir o modelo nos outros textos apresentados.
Referência O sábio...
O tolo...
Lição para minha vida
Pv 10:13 Diz palavras de
Precisa ser castigado. Preciso tomar cuidado com
sabedoria.
minhas palavras
Pv 15:12 Atento para a correção e Não gosta de correção Será que estou atento aos
conselhos.
e nunca pede
conselhos?
conselhos.
Pv 15.32
Fica mais sábio quando Prejudica a si mesmo
aceita a correção.
quando rejeita
conselhos.
Pv 1:7

Pv 3:18,35
Pv 9:12
Pv 10:1,23
Pv 11:9,29

Pv 12:18
Pv 29:3
Pv 15:2, 5
4)DECIDINDO: Baseado(a) no que você aprendeu nesta semana, e em todas as lições que
você tirou hoje do estudo que fez sobre o tolo e o sábio, faça uma ou mais decisões. Veja bem,
para que não afirme as lições em vez de realmente fazer uma decisão. Geralmente, quando
fazemos decisões, somos tentados a apenas repetir as lições. Decisão é algo que por menor que
seja viável mudar algo em sua vida. Por exemplo, baseado em Pv 15.12, posso fazer a seguinte
decisão: “Não vou mais frequentar aquele lugar que meu pai proibiu.”
( ) Eu decido: .............................................................................................................................
......................................................................................................................................................
( ) Eu decido: .............................................................................................................................
......................................................................................................................................................
( ) Eu decido: ..............................................................................................................................
......................................................................................................................................................
( ) Eu decido: ..............................................................................................................................
......................................................................................................................................................
5)COMPARTILHANDO COM DEUS: Ore por suas decisões de toda a semana e peça
entendimento.
(Outras meditações e informações: www.nib.org.br / e-mail: igreja@nib.org.br)

