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O ESCARNECEDOR É TOLO 

Provérbios 15.12 

 
1. Leitura: Salmo 96.8-9 

2. Cântico: No controle Tu estás 

IBSPLAY: https://youtu.be/VFevD1_1G4k 

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 15.12 – Já vimos no estudo de Provérbios 14.6 que o 

zombador (ou escarnecedor) é aquele que despreza a instrução, olhando com 

desprezo para a sabedoria de Deus e fazendo piada com as coisas de Deus. 

Para pessoas assim a Bíblia é motivo de riso e não deve ser levada a sério. 

O versículo de hoje ensina que este tipo de pessoa não gosta de ser 

repreendido, corrigido. A zombaria está ligada à uma atitude arrogante. O 

menosprezo por alguém acontece por causa de um coração que se acha 

superior ao outro. Ora, se o zombador se acha melhor que os outros, não vai 

aceitar correção e orientação de ninguém. Aceitar a correção, a repreensão e o 

ensino é para quem se reconhece como pecador falho. É para quem entende 

que precisa aprender, ou seja, é sinônimo de atitude humilde e humildade não 

combina com uma pessoa zombadora. 

Por não querer ser repreendido, o zombador não busca os sábios e evita 

o conselho e a ajuda de quem teme a Deus. Conhece pessoas que nunca 

querem ouvir a opinião dos outros? Acham que sempre tem algo bom para falar, 

mas nunca estão dispostos a ouvir.  

Você tem agido com arrogância e não tem aceitado conselhos, ajudas, 

orientações e repreensões dos outros? Quando agimos assim estamos sendo 

como a pessoa zombadora. 

Em Colossenses 3.16, Paulo nos encoraja a nos instruirmos e 

aconselharmos mutuamente em toda sabedoria. Isso implica que devemos ser 

https://youtu.be/VFevD1_1G4k
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humildes para ouvir os outros, nunca devendo pensar de nós mesmo além do 

que convém (Romanos 12.3). 

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

a) Não seja um zombador! Você ama e teme a Deus ou, pelo contrário, 

o despreza e não valoriza a Sua Palavra? Arrepender-se é a atitude 

a ser tomada para quem reconhecer ser assim. 

b) Cuidado com os zombadores! Se você vê que alguém fala muito de 

si e quer sempre ensinar os outros, mas nunca ouve nem aceita 

orientação e correção, afaste-se, porque você pode ser 

contaminado com sua atitude. 

c) Reflita: você tem agido com arrogância e não tem aceitado 

conselhos, ajudas, orientações e repreensões dos outros? 

d) Procure a companhia, ajuda e conselho de pessoas sábias, mais 

velhas, com tempo de caminhada com Deus. Seja humilde em 

aceitar repreensões, conselhos e orientações. Agindo assim você 

crescerá na vida cristã e honrará a Deus. 

 

Ore por missões – GUINÉ 

Interceda por aqueles que perseguem Patrick*, um cristão da Guiné, e sua 

família. Peça que muitas pessoas ouçam o testemunho dele e que seus corações 

sejam transformados pela verdade. 


