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O DESPREZO É TOLICE 

Provérbios 11. 12 

 
1. Leitura: Salmo 125 

2. Cântico: Teus altares   

IBSPLAY: https://youtu.be/M_qBCrORqrc 

3. Confissão/Gratidão – Silenciosamente, orem confessando os modos como 

a insubmissão à vontade soberana de Deus manifestou-se em suas vidas. 

4. Leia Provérbios 11.12 – Mais uma vez o livro de Provérbios chama nossa 

atenção para o mau uso de nossa língua. Agora o alerta recai sobre quem usa 

sua boca para desprezar o próximo. 

Por causa do orgulho natural do nosso coração, somos comumente 

tentados a querer diminuir o outro, porque, dessa maneira, acabamos nos 

sentindo melhor que ele. Que coisa tão terrível, mas, infelizmente, verdadeira. 

E assim vamos nos acostumando a desprezar os outros com palavras, piadas, 

insinuações ou mesmo com expressões do rosto. 

Provérbios nos lembra que isso não é só uma “coisa inconveniente”, mas 

é pura falta de juízo. Interessante que no original a expressão “falta de juízo” 

ou “falto de senso” é literalmente “destituído de coração”. Isso quer dizer que 

não se trata apenas de alguém que toma decisões erradas, mas alguém que 

não tem sentimentos, nem consideração em seu íntimo. Ou seja, há uma total 

falta de amor para com o próximo. 

Com isso, podemos concluir que, quando estamos desprezando o outro 

com nossos lábios, estamos agindo contrariamente à vontade de Deus. Jesus 

disse que se chamamos o outro de tolo, já estamos quebrando a Lei de Deus 

(Mateus 5.22). 

O contraste do texto vem da atitude de refreamento da língua, uma vez 

que o sábio prefere ficar em silêncio. Podemos achar vários benefícios bíblicos 

https://youtu.be/M_qBCrORqrc
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do “ficar calado”, mas neste texto parece que o sábio é aquele que consegue 

refrear os pensamentos ruins que tiveram para com o outro, evitando que eles 

se manifestem com palavras ofensivas. Não se trata de uma atitude hipócrita 

em que pensamos uma coisa e falamos outra, mas uma atitude amorosa onde 

não deixamos que os maus pensamentos nos dominem, antes buscamos, em 

nosso íntimo, não alimentar nada de mal contra o outro, deixando de falar algo 

ofensivo, ao mesmo tempo em que não permitimos que os pensamentos maus 

façam estrago em nosso coração. Assim como todas as mazelas de um mundo 

caído, Jesus também sofreu as durezas das infâmias, calúnias, palavras 

desprezíveis e tantos outros males que a língua pode causar a alguém, mas 

ele sofreu silenciosamente e oferecia tudo àquele que julga retamente: 

“Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano; sendo 

injuriado, não injuriava, e quando padecia não ameaçava, mas entregava-se 

àquele que julga justamente; levando ele mesmo os nossos pecados em seu 

corpo sobre o madeiro, para que mortos para os pecados, pudéssemos viver 

para a justiça; e pelas suas feridas fostes sarados.” 1 Pedro 12-24 

A conclusão de Pedro nesta passagem é que Jesus sofreu tudo para que 

pudéssemos viver para a justiça. Porque Jesus sofreu as penas dos pecados, 

inclusive os praticados com a língua, podemos ser perdoados e viver de 

maneira que agrada a Deus! Aleluia! 

 

5. Aplicação:  

a) Você tem desprezado outros com suas palavras? Arrependa-se, 

confesse seu pecado, clame perdão e busque auxílio do Espírito 

para que não volte a cometer esses pecados. Além disso, peça 

perdão a quem ofendeu com suas palavras, seja seu cônjuge, seus 

filhos, seus pais ou irmãos em Cristo. Sempre é tempo de 

reconciliação.  

b) Se você sofre com rancores de pessoas que te ofenderam, 

desprezaram ou maltrataram com palavras, liberte-se da mágoa, 
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colocando em Cristo suas dores, entregando seus ofensores a Deus 

e perdoando essas pessoas em seu coração (Efésios 4.32). Só 

assim você pode viver com liberdade para amá-las. Isto honra a 

Deus e nos capacita a viver em alegria. 

 

6. Intercessão: 

Na lista de orações disponibilizada nos grupos da IBS, interceda por cada 

um dos irmãos.    

7. Ore por missões – REP. CENTRO-AFRICANA 

A pandemia aumentou a vulnerabilidade dos cristãos no país. Viúvas e 

órfãos, líderes das igrejas e cristãos ex-muçulmanos lidam com dificuldades 

financeiras. Peça para que Deus traga provisão. 


