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AFASTE-SE DOS INSENSATOS 

Provérbios 17.12 

 
1. Leitura: Salmo 71.8 

2. Cântico: Eternamente Deus 

IBSPLAY: https://youtu.be/FlmMZb37WlI 

3. Confissão/Gratidão – Senhor, reconheço que tenho sido falho e que sou 

limitado, por isso, sou grato, a ti! Sou grato, por ter me alcançado com sua graça 

e por ter me tirado das trevas para a maravilhosa luz. 

4. Leia Provérbios 17.12 – Este provérbio faz um comparativo entre a 

ferocidade de uma ursa sem seus filhotes e o tolo em sua insensatez. 

 Quando uma ursa é roubada de seus filhos, fica muito violenta. 

Aproximar-se dela é colocar a vida em risco. A ursa é brava, forte e rápida. 

Não é sensato tentar medir forças com ela, nem é seguro enfrentá-la. 

Entretanto, o sábio diz que há mais risco de vida ao encontrar um tolo em sua 

insensatez, do que a ursa da qual roubaram seus filhotes. 

Mas porquê salomão disse isso? Porque o insensato é um laço de 

morte. Suas palavras são como uma armadilha. Suas atitudes são néscias 

e comprometedoras. Sua reação é intempestiva e violenta. Não é 

prudente lidar com pessoas irresponsáveis, pessoas que não conseguem 

medir suas palavras e ações, que são imaturas e inconstantes. 

Por isso, não é sensato conviver com aqueles que vivem 

dissolutamente. O primeiro ato de sabedoria consiste em não darmos 

guarida aos conselhos perversos dos ímpios, como já vimos 

anteriormente.  

Precisamos afastar nossos pés do caminho dos tolos e não nos 

envolver nos esquemas dos escarnecedores. O alerta vale para hoje, pois 

sempre há homens insensatos que ignoram o Senhor e sua Palavra. O perigo 

está quando o servo de Deus se aproxima demais deles, baixando sua 

guarda e deixa-se levar pela insensatez dos tolos. 

https://youtu.be/FlmMZb37WlI
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 5. Aplicação - Pensamentos para a devoção pessoal/familiar: 

a) Fuja daqueles que são tolos! Prefira enfrentar as adversidades da 

vida, como uma ursa que roubaram seus filhotes, do que enfrentar a 

insensatez de um tolo. 

b) Como você tem sido? Tem agido como um insensato ou como um 

sábio? Faça uma avaliação pessoal e após isso, ore ao Senhor pedindo 

sabedoria e discernimento.    
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ORE PELA LISTA MUNDIAL DE PERSEGUIÇÃO 2022 

A Lista Mundial da Perseguição (LMP) é a principal ferramenta da Portas 

Abertas para monitorar, analisar e medir a dimensão da perseguição aos cristãos 

ao redor do mundo. 

Já são mais de 360 milhões de irmãos nossos sendo expostos a maus-

tratos, sequestros e discriminação. Essa perseguição extrema e severa não é 

exclusiva a um lugar específico; pelo contrário, está presente em mais de 50 

nações ao redor do mundo, consideradas os países mais perigosos para um 

cristão. 

AFEGANISTÃO É O NOVO PRIMEIRO COLOCADO 

Após 20 anos de liderança da Coreia do 

Norte, o Afeganistão tornou-se o país mais 

perigoso para os cristãos. Isso não quer dizer 

que a hostilidade contra os seguidores de 

Jesus caiu na Coreia do Norte, pelo contrário, 

cresceu na LMP 2022. Porém, a situação dos 

cristãos afegãos piorou com a tomada do 

território pelo Talibã, em agosto de 2021. 

 

▪ COMO É A PERSEGUIÇÃO AOS CRISTÃOS NO PAÍS?  

É impossível viver abertamente como cristão no Afeganistão. Deixar o islamismo 

é considerado vergonhoso, e os cristãos ex-muçulmanos enfrentam terríveis 

consequências se a nova fé for descoberta. Eles têm que fugir do país ou serão 

mortos. Essa era a verdade antes da tomada do Talibã e a situação se tornou 

ainda mais perigosa para os cristãos este ano. O Talibã deixou claro que as leis 

e os hábitos islâmicos ultraconservadores estão implementados e serão 

mantidos. Cristãos ex-muçulmanos não têm nenhuma opção a não ser obedecê-

los.  

 

▪ PEDIDOS DE ORAÇÃO  

• Clame pelos cristãos secretos no Afeganistão, para que sejam protegidos da 

violência do Talibã.  

• Interceda para que os líderes do Talibã defendam e preservem a vida humana 

e que Deus transforme o ódio em seus corações em amor.  

• Ore pelos parceiros da Portas Abertas que apoiam os refugiados afegãos. 

 

https://portasabertas.org.br/lista-mundial-da-perseguicao/coreia-do-norte
https://portasabertas.org.br/lista-mundial-da-perseguicao/coreia-do-norte
https://portasabertas.org.br/lista-mundial-da-perseguicao/afeganistao
https://portasabertas.org.br/noticias/cristaos-perseguidos/o-que-e-o-taliba

