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ABANDONE A TOLICE 

Provérbios 17.21 

 
1. Leitura: Salmo 106. 1 

2. Cântico: Teus altares 

IBSPLAY: https://youtu.be/M_qBCrORqrc 

3. Confissão/Gratidão – Senhor, endireita meus caminhos para que me apresente 

de forma santa e justa em sua presença. Convença-me dos meus erros para que no 

fim, o teu nome seja engrandecido. Pai, obrigado por ter me tornado justo sem 

merecer, lhe agradeço pela bênção da salvação. Amém! 

4. Leia Provérbios 17.21 – Este provérbio ensina sobre o filho tolo e o 

descontentamento do Pai, mediante as ações erradas do filho insensato. 

A família é nossa fonte de maior prazer. É no lar que celebramos nossas 

vitórias mais expressivas ou choramos nossas derrotas mais amargas. Nossos 

relacionamentos mais importantes são aqueles que cultivamos dentro da família.  

E na academia do lar que forjamos nosso caráter. E no ginásio da família que 

aprendemos as lições mais importantes da vida. Entretanto, um filho tolo é motivo 

de grande tristeza para o pai.  

Um filho que escarnece dos ensinos recebidos dentro do lar provoca grandes 

dores no coração dos pais. Filhos rebeldes, desobedientes e ingratos trazem muito 

sofrimento à família. A paternidade é uma experiência magnífica.  E fonte de 

grande prazer. E motivo de imensa alegria.  Porém, o pai do insensato não tem 

nenhum motivo de alegria.  

Que prazer tem um pai em ver seu filho fazendo as piores escolhas, 

envolvendo-se nas maiores encrencas e cometendo os maiores desatinos? Que 

alegria tem um pai em ver seu filho envolvendo-se com as piores companhias, 

praticando os mais horrendos pecados e sofrendo as mais dolorosas 

consequências de suas insensatas escolhas? Os filhos devem ser motivo de 

alegria para os pais, bênção para a família e honra para Deus. 

https://youtu.be/M_qBCrORqrc
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O filho tolo deve abandonar essa prática e alicerçar-se profundamente na 

fé cristã e andar com Cristo. E o que significa andar com Cristo?  Andar com 

Cristo, significa viver como Cristãos; ou seja, tendo uma vez nos tornados 

cristãos, devemos estar cada vez mais próximo de Cristo. Essa profundidade de 

relacionamento, irá proporcionar maturidade que tanto o filho tolo precisa.  

Portanto, os filhos que receberam ao senhor Jesus Cristo, devem passar 

o resto dos seus dias andando com ele, enraizando suas raizes nele e sendo 

edificados em Jesus. Confimando assim a fé que os apóstolos ensinaram, e, 

abundando especialmente em alegres louvores ao nosso redentor.  

 

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

a) Você tem sido um filho que honra seus pais? (cf. Ef 6.1-3); 

b) Recorde um momento da sua vida em que você agiu com tolice, faça uma 

reflexão e instrua seus filhos (se tiver) no caminho do senhor;  

c) Olhe para Cristo e estabeleça um relacionamento que irá edificar a sua vida; 

d) Permaneça nos caminhos do Pai, para que suas raízes criem força e na 

medida do seu crescimento você amadurecerá na fé. 
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ÍNDIA  
ORE PELA LISTA MUNDIAL DE PERSEGUIÇÃO 2022 

 

POPULAÇÃO: 1,4 bilhão  

CRISTÃOS: 68,9 milhões  

RELIGIÃO: Hinduísmo, islamismo, cristianismo e religiões étnicas  

GOVERNO: República parlamentarista  

LÍDER: Narendra Modi  

 

• COMO É A PERSEGUIÇÃO AOS CRISTÃOS NO PAÍS?  

A perseguição aos cristãos na Índia se intensifica, visto que extremistas hindus visam 

limpar o país da presença e influência deles. A força motora por trás disso é a hindutva, 

uma ideologia que não considera os cristãos indianos e outras religiões minoritárias 

como verdadeiros indianos.  

A pandemia da COVID-19 ofereceu uma nova arma aos perseguidores. Em algumas 

áreas, cristãos têm sido deliberadamente negligenciados nos locais de distribuição de 

ajuda do governo e são acusados de espalhar o vírus.  

 

• PEDIDOS DE ORAÇÃO  

• Louve a Deus porque muitos estão conhecendo Jesus após serem curados de 

doenças; ore para que isso continue.  

• Clame para que as empresas das mídias sociais façam mais para combater a 

disseminação de notícias falsas e ódio em suas plataformas.  

• Ore por contínua proteção, fortalecimento e encorajamento de parceiros da Portas 

Abertas enquanto servem a igreja na Índia.  

 

 

SAIBA MAIS: https://portasabertas.org.br/lista-mundial-da-perseguicao/india 
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