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FUJA DA INSENSATEZ 

Provérbios 15.2 

 
1. Leitura: Habacuque 3.17-18 

2. Cântico: Castelo forte – 323 Cantor Cristão  

IBSPLAY: https://youtu.be/r2vgveBfUqg 

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 15.2 – Nossa postura em relação a sabedoria é refletida nos 

efeitos de nossa fala. Se vivemos direcionados pelo temor a Deus, considerando 

Seus preceitos em todo o nosso caminho, certamente os efeitos do que falamos 

serão proveitosos, pois nosso coração está repleto da sabedoria do alto. Porém, 

se resistimos a disciplina e ao ensino do Senhor, vivendo para atender nossos 

próprios desejos, nosso falar certamente será influenciado pela nossa tolice e 

insensatez, pois não há bem em nosso coração. No texto de hoje fica claro como 

nossa postura em relação a sabedoria afeta nossa comunicação e os resultados 

dela. Na primeira parte, lemos que o sábio “adorna”, em outras versões, torna 

atraente o conhecimento. O sábio não apenas transmite o conhecimento mas o 

torna desejável, pois existe coerência entre o falar e o fazer. O sábio de 

provérbios não é apenas um acumulador de sabedoria, ele vive a sabedoria e 

isso torna o seu discurso coerente. Desta feita ele não apenas transmite o 

conhecimento, mas ele o mostra de forma viva em seu proceder. O sábio é um 

exemplo de como há benefício em viver considerando Deus em tudo. 

Diferentemente, o insensato não é assim. Ele não busca o conhecimento, ele 

não ama o saber, ele não se relaciona com Deus, ele não o vive de modo a 

agradar a Deus, logo, não há proveito, não há graça em suas palavras, elas 

apenas transmitem tolice e futilidade o que é condizente com a maneira com que 

ele vive. O sábio torna atraente a sabedoria, pois o seu proceder é direcionado 

por ela. Podemos falar das coisas do Senhor, pregar ótimos sermões, ensinar 

boa teologia, mas tudo caíra por terra a partir do momento que não vivermos o 
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que falamos. Que Deus nos livre da falta de coerência entre o falar e o viver e 

assim fujamos da insensatez.  

 

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

 

a. Sua vida deve ser coerente com seu falar. O provérbio popular:” faça 

o que eu digo, não faça o que eu faço” não deve fazer parte da vida do 

cristão genuíno. O evangelho é adornado, quando estamos dispostos a 

vivê-lo. Fuja da incoerência entre o viver e o falar, para que o seu 

testemunho não seja afetado e você não preste um desserviço ao 

próximo o afastando da beleza do evangelho de Cristo. 

 

b. Cuidado com o coração. Nosso falar pode se tornar inútil à medida que 

não cuidamos do nosso coração. Em Mateus 12:34-35, Jesus nos alerta 

que a boca fala do que está cheio o coração. Se há bondade e sabedoria 

em nosso coração, nosso falar ser transformado. Logo, a forma como nos 

comunicamos retrata o que está em nosso coração. Avalie, reflita, se 

arrependa e busque ao Senhor para que seu coração seja de fato 

transformado e seu falar apenas reflita esta realidade. 
 

Ore por missões – UZBEQUISTÃO 

No Dia da Independência do Uzbequistão, interceda por cristãos que 

lideram pequenos grupos secretos. Isso é perigoso e ilegal por estarem em 

comunidades muçulmanas com tradições islâmicas fortes. 


