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NÃO SEJA UM LOUCO 

Provérbios 14.9 

 
1. Leitura: Salmo 1 

2. Cântico: Glórias pra sempre 

IBSPLAY: https://youtu.be/sPUH-7aYqdg 

3. Confissão/Gratidão – Agradeça a Deus por sua misericórdia e infinito amor 

que nos proporcionou tamanho livramento do inferno ao enviar seu Filho para a 

nossa salvação. 

4. Leia Provérbios 14.9 – A expressão “adolescência tardia” vem sendo, de 

modo significativo, empregada em nosso tempo. Isso porque essa designação 

fala daqueles que deveriam ser considerados adultos, maduros, contudo, são 

na verdade eternos adolescentes.  

  A expressão de fé de nossas igrejas, infelizmente, tem reverberado esse 

cenário. Temos, por vezes, como parte desse corpo, que lidar com crentes 

absolutamente imaturos. Pessoas orgulhosas, que dificilmente estão dispostas 

a confessar suas faltas, seus erros. Assim, quando essas pessoas são 

corrigidas, elas zombam da correção. Elas não compreendem que deveriam 

reparar seus erros por meio da confissão e da prática de justiça. Estes parecem 

ser incapazes de dizer: “eu errei, me perdoem”.  

  Contudo, os prudentes, maduros e genuínos servos de Cristo, estes, não 

veem nenhum problema em, quando corrigidos, recorrer ao remédio do perdão. 

Eles entendem a gravidade de suas faltas, eles erram tal como um ser humano 

caído que somos, mas reconhecem em Deus e na sua graça o poder da 

remição. Assim, não há meninice em sua postura e sim maturidade cristã. 

Portanto, eis um convite para o crescimento cristã. Isso tem muitas implicações 

profundas, veja a seguir nas aplicações: 

5. Aplicação:  

(1) Conserve a verdade junto ao seu irmão, sem melindre. Isso te permitirá 

acessá-lo com verdade e transparência: sem ignorância ou rispidez. Assim, fale 

https://www.bibliaon.com/versiculo/salmos_117_1-2/
https://youtu.be/sPUH-7aYqdg
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a verdade com graça, mas também a graça com verdade.  

(2) Abandone a meninice. Desista dessa sua conformidade de quem acha 

que já chegou onde deveria estar na fé. A vida cristã é uma caminhada 

progressiva e a conformidade consigo mesmo e com o mundo ao nosso redor 

não faz parte dela.  

(3) Aprenda a pedir perdão. O perdão faz parte da vida cristã. Ele permeia a 

vida tanto de pessoas mais assertivas quanto menos assertivas. Pergunte-se: 

qual a última vez que você pediu perdão e reparou o mal que tem causado? 

(4) Promova o bem. Não deixe de propagar a justiça, de apresentar a 

grandiosidade da Palavra, de cultivar os bons costumes, de glorificar a Deus 

através das coisas comuns, e, principalmente, através da sua relação com a 

igreja.  

6. Intercessão: na lista de orações, disponibilizada nos grupos da IBS, interceda 

pelos pedidos e agradecimentos de cada irmão. 

Ore por missões – ÍNDIA 

Peça por 12 famílias cristãs que estão sendo ameaçadas e forçadas a 

deixar a aldeia por causa da fé cristã. Clame pelo controle de Deus sobre a 

situação e que as famílias possam continuar na aldeia. 


