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Pequenas e Sábias 
 

Provérbios 30:24-28 

Introdução: no estudo de hoje, vamos ver, a partir de uma reflexão de Salomão, como as 
coisas fracas podem obter sucesso nessa vida. Muitas vezes, justificamos as nossas derrotas 
dizendo que somos fracos. Falamos que não atingimos as nossas metas, porque não temos 
força e capacidade. Entretanto, quando contamos com a bênção de Deus, a nossa aparente 
fraqueza dá lugar a alguém forte e determinado, que sabe agir com  sabedoria e vencer as suas 
limitações. 

Salomão diz em Provérbios 30:24 que “existem quatro coisas mui pequenas na terra, que 
porém são mais sábias que os sábios”. Estas quatro coisas têm habilidades específicas que lhes 
permitem a sobrevivência, são habilidades que podem ser desenvolvidas em nós e, assim, 
fazer com que nos tornemos sábios e fortes. Portanto, vejamos com Salomão quatro coisas 
que são pequenas e sábias com o objetivo de desenvolver em nossa vida essas habilidades. 

 
1. As formigas –  no versículo 25 ele fala sobre a formiga. Salomão diz que elas são “um povo sem 

força, todavia no verão preparam a sua comida”. O que ele está dizendo é que a pouca força 
da formiga é compensada pela sua capacidade de planejamento. Elas sabem que o inverno vai 
chegar e por isso se preparam para enfrentá-lo trabalhando no verão. Muitas pessoas perdem 
a benção de Deus porque não planejam, não se preparam para os desafios que surgirão mais 
adiante. A vida delas é totalmente improvisada, não há planejamento algum, e assim fica 
muito mais fácil serem vencidas pelo inimigo. 

 
José, filho de Jacó, foi exaltado no Egito, tornando-se o governador de uma nação que não era 
sua, porque duas coisas foram achadas nele. A primeira, foi o dom que Deus lhe deu de ouvir a 
sua voz e interpretar os sonhos. A segunda, foi a sua capacidade de planejar. Ele disse a Faraó 
que durante os sete anos de fartura, o Egito deveria se preparar estocando comida para poder 
enfrentar os sete anos de escassez. A sua capacidade de planejar fez com que Faraó lhe 
entregasse a administração do Egito em suas mãos. 

 
Quando sabemos aproveitar os melhores momentos espirituais da nossa vida, nos alimentando 
da Palavra, nos consagrando a Deus em jejum e oração, certamente estaremos nos preparando 
para os dias de provação. Quando sabemos planejar a nossa vida econômica, estaremos 
preparados para enfrentar aquilo que não foi previsto. Se em todas as áreas da nossa vida 
houver planejamento, nos tornaremos fortes. 

 
2. Os arganazes – no verso 26, Salomão fala dos arganazes, ele diz: “povo não poderoso, contudo 

fazem as suas casas na rocha”. O arganaz é um tipo de coelho selvagem que supera a sua 
fraqueza buscando a sua proteção nas rochas. Aqui, Salomão está destacando a importância da 
estabilidade, da segurança que nós temos que ter na vida. O arganaz se protege dos seus 
predadores morando em segurança, ele constrói a sua casa na rocha.  

 
Cristo é a nossa rocha, Ele é a nossa segurança, nele nós estamos protegidos. Aqueles que são 
sábios vencerão as suas limitações construindo as suas vidas na rocha que é Cristo Jesus. Dessa 
forma, não estarão expostos aos ataques do inimigo, pois terão a proteção do Senhor. 
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Portanto, construa a sua casa na Rocha que é Cristo, nele você terá a estabilidade que precisa, 
e os seus adversários não lhe alcançarão. 
 

3. Os gafanhotos – no versículo 27, Salomão destaca a habilidade do gafanhoto. Assim diz ele: 
“os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos em bando”. A Bíblia está dizendo que a 
fraqueza individual do gafanhoto é compensada pela unidade que existe entre eles. Muitas 
pessoas não conseguem compreender a sabedoria que existe na unidade do povo de Deus. 
Quando estamos isolados, nos tornamos muito mais fracos, muito mais vulneráveis diante do 
adversário. Por outro lado, quando aprendemos a andar juntos, a compartilhar a nossa vida 
com os nossos irmãos, nos tornamos insuperáveis. 

 
Salomão diz que os gafanhotos não têm rei e mesmo assim trabalham cooperando uns com os 
outros. Imagine nós que temos o Rei Jesus para nos comandar, se nos submetermos à unidade 
do Corpo de Cristo conquistaremos todos os alvos que tivermos. Nenhum dos nossos sonhos 
serão frustrados, não haverá tarefa demasiadamente pesada para nós. “Eis que o povo é um, e 
todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo: agora não haverá restrição para tudo 
o que intentam fazer”. (Gn 11:6) 

 
4. O geco – em quarto lugar, Salomão destaca o geco. Ele diz que “o geco se apanha com a mão, 

contudo está nos palácios dos reis”. O geco é a lagartixa, e mesmo sendo tão pequenina não 
teme em entrar nos palácios dos reis. Num certo sentido, Salomão está dizendo que a lagartixa 
é ousada, ela não se inibe por causa do seu tamanho, ela fura qualquer bloqueio sendo capaz 
de entrar no lugar onde fica a realeza. 

 
Hebreus 10:19 diz que precisamos de intrepidez (ousadia) para entrar no Santo do Santos, pelo 
sangue de Jesus. Ainda que sejamos pequenos, a nossa ousadia nos levará à presença do Rei 
Jesus. Portanto, a ousadia é uma atitude sábia também, e os que são ousados verão a glória do 
Senhor. 

 
Conclusão: não importa o tamanho da sua força, atitudes sábias levarão você a vencer as 
limitações naturais. Desenvolva a sua capacidade de planejar; construa a sua casa na Rocha 
que é Cristo Jesus; não se isole, compartilhe a sua vida com os demais, vivendo em unidade;  e 
seja ousado em nome de Jesus. 

 
“... e Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para 

reduzir a nada as que são; ...” (1 Co 1:28) 
 


