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NÃO SEJA TOLO 

Provérbios 14.17 

 
1. Leitura: Salmo 46. 1-3 

2. Cântico: Muitos virão te louvar 

IBSPLAY: https://youtu.be/4KaJdlmjYKE 

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 14.17 –Neste provérbio não temos um contraste ou uma 

ideia paralela entre o tolo e o sábio. Isto porque o  alvo do texto é exclusivamente 

o homem mal, o qual é chamado de homem irritadiço e cheio de astúcia, que é 

o mesmo que tolo, infiel, imprudente etc.  

Este homem nunca é dirigido pelo bom senso. As coisas estão ruins ele 

faz questão de azedar mais ainda. Sua maneira bruta de reagir sempre o faz 

perder de vista maneira melhores de solucionar os dilemas da vida. Ele, na 

verdade, não deseja paz, ele não deseja solucionar problemas, ele quer 

extravasar sua ira. Ele, por ser naturalmente nervoso, é cheio de si e de orgulho, 

ou seja, tem uma visão muito elevada de si mesmo, e isso faz com que este 

homem se ache acima da lei, ou a própria. Assim, ele não precisa de muitos 

motivos pra se irritar. Basta que você não se enquadre na maneira como ele 

enxerga o mundo. Qualquer coisa é capaz de tirá-lo do sério e fazê-lo explodir.  

Você é assim? Uma pessoa, como chamam, de pavio curto? Uma bomba 

relógio sempre prestes a estourar?  

Na segunda parte do provérbio, esse homem irritadiço passa a ser visto 

como um homem “cheio de astúcias”. Na definição proverbial isso significa que 

ele costuma ocupar sua mente (coração) maquinando o mal. Ou seja, ele é 

irritadiço, mas a causa é que ele tem “astúcia” no coração, ele antes maquinou 

o mal no seu íntimo. Assim, ele mesmo, em seu interior, sempre se arma a fim 

de estourar sua maldade em cima de quem estiver a sua frente. Desta forma, a 

desculpa dele sempre é, “eu sou assim mesmo”, “isso é de família”, “esse é meu 
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jeitão mesmo”, mas nada muda o fato de a Palavra de Deus está comparado 

essa postura a de um tolo. É seu jeitão? Ok! Contudo, seu jeitão é tolo, além de 

ser uma postura burra é pecado.  

 

5. Aplicação: Pensamentos para a devoção pessoal/familiar: 

a. Faça uma visita à suas intenções: O que você tem maquinado em seu 

coração? Sua postura condiz com um coração regenerado?  

b. Controle-se! Pare de agir como um homem e uma mulher sem domínio 

próprio. Para, pense biblicamente, respire e então decida.  

c. Abandone o linguajar irascível e a postura irascível. Você pode muito 

facilmente ser alguém que nunca se posiciona, mas promove a ira por 

meio da língua ou por meio de uma postura maquinada no coração, 

cuidado!  

 

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

pelos pedidos e agradecimentos de cada irmão. 

Ore por missões – MÉXICO 

No Dia Internacional dos Povos Indígenas, interceda pelos cristãos perseguidos 

de origem indígena para que eles sejam protegidos por Deus, sustentados nas 

necessidades e testemunhem do amor de Jesus. 


