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O SÁBIO RECUSA OS INSULTOS 

Provérbios 12.16 

 
1. Leitura: Salmos 96. 1-13 

2. Cântico: Perdão 

IBSPLAY: https://youtu.be/WOTpZhJCsKw 

3. Confissão/Gratidão – Exaltem ao Senhor em oração por suas maravilhas, 

confessem os pecados perante Deus e agradeçam por sua graciosa salvação.  

4. Leia Provérbios 12.16 – No provérbio anterior vimos que o verdadeiramente 

sábio é aquele que acolhe conselhos, contudo, o sábio também despreza os 

insultos.  

A sabedoria encontra-se repousada no temor do Senhor, essa grandiosa 

verdade permeia toda a literatura proverbial (vf. Pv 9.10). Contudo, cabe nos 

questionar, em que consiste essa sabedoria? À luz dos versos 15 e 16 

percebemos que ela consiste em uma espécie de “fechadura” capaz de abrir e 

fechar os ouvidos para aquilo que é “conselho” e para aquilo que é “insulto”. 

Bom, não é raro vermos o contrário, isto é, pessoas que se recusam a ouvir 

conselhos, mas que dão holofote para os insultos. 

Na verdade, e infelizmente, as pessoas são “movidas” pela ira e em razão 

disso comente toda natureza de atrocidades. Estas pessoas estão longe da 

sensatez, por isso o “insensato”. As pessoas sem siso até se orgulham em dizer: 

“Pisou no meu pé, eu piso de volta e com mais força”. Salomão nos diz que esse 

proceder do insensato “revela de imediato seu aborrecimento”. Assim, o tolo 

nunca fará uma análise da situação e sempre será movido pela sua raiva. Tão 

logo o sangue ferva, o tolo responde conforme seu coração corrupto pede. Você 

é assim? Talvez você não seja “sanguíneo”, talvez só seja tolo mesmo!  

Por outro lado, o sábio é “homem prudente”, portanto, sua procedência é 

diferente. Quando a ira faz sua pulsação aumentar, ele “ignora o insulto”, 

demonstrando temor ao Senhor (cf. Ef 4 26,27). A postura sábia é boa e preserva 

a moral, assim, aquele que controla seus impulsos maliciosas não corre o risco 

https://youtu.be/WOTpZhJCsKw
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de dizer coisas ruins das quais se arrependerá depois. A postura sábia é boa e 

preserva a razão, ela proporciona tempo de analisar a situação corretamente e 

diminui o risco de agirmos em função de uma compreensão equivocada.  

Finalmente, a postura sábia segue a instrução bíblica de não se deixar 

provocar, entregando a Deus a situação (1Pe 2.23) e não tomando a vingança 

sobre si (Rm 12.19). Assim, mesmo injustiçado, o sábio preserva sua postura 

crítica evitando envolver-se em vexames. Agir como o sábio, protege o homem 

de problemas maiores e faz com que Deus aprove sua reação. Qual das duas 

opções você acha a melhor? 

5. Aplicação:  

• PENSE antes de falar. Por vezes você compreendeu mal a situação e 

precisa de tempo para interpretá-la adequadamente. 

• ABANDONE o espírito de contenda que busca sempre se sobressair 

assertivo, por outro lado, mantenha-se no temor do Senhor. 

• PERMITA que a Palavra de Deus julgue seus procedimentos, analise-se 

e enxergue-se diante dela. Sua postura tem agradado ao Senhor?  

 

6. Intercessão: Ore por missões – MALDIVAS 

Apresente em oração o governo das Maldivas, que ainda rejeita as 

recomendações da ONU para garantir a liberdade religiosa. Peça para que os 

governantes sejam confrontados pelo amor de Jesus e tenham a vida 

transformada. 

30 DIAS DE ORAÇÃO PELOS CRISTÃOS PRESOS 

6º Dia – COREIA DO NORTE 

Quando um cristão é descoberto no país, recebe uma sentença de morte. 

Muitas vezes ele não é assassinado instantaneamente, mas será levado para 

um campo de trabalho forçado como criminoso político. As péssimas condições 

de vida nesses locais minam as forças dos cristãos diariamente até que eles 

morram por desnutrição ou por outras doenças não tratadas. Todos os membros 

de uma família receberão a mesma punição. De acordo com fontes locais, o atual 
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ditador Kim Jong-un expandiu o sistema de segurança dos campos de prisão, 

onde estima-se que 50 a 70 mil cristãos estão presos atualmente. Porém, esses 

números podem ser muito maiores. Segundo um relatório de 2014 da ONU, a 

estimativa era que havia entre 80.000 e 120.000 prisioneiros políticos detidos em 

campos de trabalho forçado no país. Nesses locais, aqueles que se recusam a 

jurar fidelidade à família Kim e manter a fé em Jesus são torturados e 

interrogados exaustivamente até que confessem a fé e aceitem abandoná-la. 

Além disso, as autoridades utilizam violência física e psicológica para que os 

cristãos presos entreguem outros irmãos na fé. 

ORE pelos cristãos presos na Coreia do Norte, para que sejam fortalecidos por 

Deus e consigam sobreviver para testemunhar o amor de Jesus para outros 

colegas e guardas. 


