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ANDE RETAMENTE 

Provérbios 15.21 

 
1. Leitura: Salmo 121.5-8 

2. Cântico: “A começar em mim” 

IBSPLAY: https://youtu.be/4jwKoY8xMlU 

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 15.21 – Você sabe o que é ser um tolo? Segundo o 

dicionário de língua portuguesa, tolo é alguém que não tem inteligência ou juízo; 

alguém que é tonto, simplório, ingênuo ou que diz e prática tolices. 

  Interessante observar o que de fato significa, em nossa língua, o que é 

tolo, pois o versículo do nosso devocional de hoje trata sobre pessoas que se 

alegram em suas tolices e são considerados assim, sem juízo. 

  Os tolos se folgam e se alegram ao redor de uma mesa, contando piadas 

ambíguas e jogando conversa fora. Encontram graça nas desgraças da vida e 

dão gargalhada daquilo que lhes deveria levar às lágrimas. Nenhum proveito 

há na alegria daqueles que carecem de entendimento. Esses riem quando 

deveriam chorar, celebram quando deveriam gemer, cantam quando deveriam 

se cobrir de pano de saco e cinza. O ignorante não é apenas aquele que não 

sabe, mas sobretudo aquele que rejeita o conhecimento, aquele que não teme 

ao Senhor (Pv 1.7). Aquele que, mesmo tendo a oportunidade de subir os 

degraus do saber, desce ao fundo do poço da cegueira intelectual, espiritual e 

moral. Alguém que rejeita a Deus em tudo! 

  Mas os sábios, não são assim. Aqui vemos, mais uma vez, esse 

contraste entre o sábio e o tolo, no qual, primeiramente, o autor apresenta a 

negativa daqueles que vivem aquém de Deus e Sua Palavra, mas apresenta 

seu contra ponto, que são os que andam segundo a Palavra de Deus, seus 

mandamentos e leis.  

  Quem é sábio é aquele que anda na luz e busca o conhecimento que 

vem do Senhor, pois entende que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria.  

https://youtu.be/4jwKoY8xMlU
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  Ele procura a sabedoria e empenha-se por alcançá-la. O sábio não 

apenas tem conhecimento, mas aplica o conhecimento que recebe no seu viver 

diário para a glória de Deus. Ele anda retamente, pois é zeloso com a Palavra 

do Senhor que recebera. A doutrina divina governa sua ética, seu conhecimento 

é moldado por Deus, assim como o seu caráter, sua sabedoria revela para 

quem vive e a quem serve. A alegria dos tolos não merece ser celebrada, mas 

a vida do sábio, que anda retamente, deve ser proclamada como exemplo digno 

de ser imitado, não porque ele é moralmente correto, mas sim pelo motivo de 

entender que ele foi chamado por Deus para ser seu povo escolhido, nação 

santa, testemunha de Deus em toda a terra. 

 

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

• Viva de forma correta, andando nos caminhos retos e perfeitos de Deus. 

Como fazer isso? Leia a bíblia, ore diariamente, dedique-se a viver para 

a glória de Deus. Pais, pastorei sua família, mães auxilie seus maridos no 

papel mais importante de educar os filhos nos caminhos do Senhor; 

• Faça o devocional em sua casa e promova o culto no lar. 

• Sonda seu coração, a luz da Palavra de Deus, pedindo que o Espírito 

Santo retire do seu coração qualquer caminho mal. Veja se, de fato, ao 

longo de seus dias, não tem sido mais tolo que sábio. 

• Viva para a glória de Deus! Isso pode parecer clichê ou até cansativo de 

ouvir, mas de forma pedagógica, continue a aprender e a viver no Senhor, 

em total dependência. 

 

Ore por missões – MIANMAR  

No Dia Internacional da Paz, interceda pela crise política em Mianmar. 

Peça a Deus que a intervenção do exército junto aos manifestantes seja pacífica 

e que a democracia seja restaurada no país. 


