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NÃO SEJA INSENSATO 

Provérbios 17.25 

 
1. Leitura: Salmo 90.1 

2. Cântico: Gloriosa graça 

IBSPLAY: https://youtu.be/rMvCjmUmYes 

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 17.25 – O que significa ser insensato? Quais os danos que essa 

atitude causa em nosso meio? Você percebeu como o autor trata tal pessoa que age 

com insensatez? Como podemos observar, está bem claro que o filho insensato causa 

inúmeros problemas a sua família, não somente a eles, mas a todos que estão ao seu 

redor. 

Toda a conduta do insensato é digno de reprovação, pois deixa um rastro de 

vergonha. Age assim, pois ele deixa de ouvir o ensino de seus pais, desvalorizando 

tudo que recebe de seu lar. Muito mais, desvaloriza o ensino que vem do Senhor, 

desprezando tudo aquilo o qual foi instruído. 

Em contraste com o verso anterior (v24), o filho insensato é o tolo que vaga 

pelas extremidades da terra. É aquele que vive aventuras sem medidas, que buscam 

beber as taças dos prazeres, saboreando com os olhos toda e qualquer delícia da 

terra, que no fim os farão colher derrotas amargas e sofrimentos sem medida. 

Não seja um insensato. Mas o que significa ser um? O insensato é aquele que 

age com ingratidão, nunca reconhece o esforço e investimento que os pais, ou até 

mesmo os outros, fazem em sua vida, esbanjador, não reconhece o valor das coisas, 

desperdiça tudo que recebe de sua casa, gasta seu tempo de forma irresponsável e 

dissoluta, é tolo e rebelde. Além de ser um peso para a família, ainda reclama, 

murmura e ergue sua voz para afrontar os pais. Um filho insensato é egoísta. Não 

valoriza a família, não investe nos pais, nem cuida deles na velhice. Um filho insensato 

tem um comportamento reprovável. Suas palavras são torpes, suas ações são 

https://youtu.be/rMvCjmUmYes
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violentas, suas reações são intempestivas. Em vez de levar alegria para os pais, 

produz no coração deles amargura e dor. 

Além dessas verdades, o insensato é aquele que despreza a Deus e toda a 

Sua palavra. É alguém que pode até ouvir os ensinos das Escrituras, mas no final, ao 

pôr em prática ou guarda-las no coração, os nega. 

A Bíblia nos traz um grande exemplo de alguém insensato, que é Caim, filho 

de Adão e Eva. Em vez de imitar as virtudes de seu irmã Abel, tramou sua morte e a 

executou com requintes de crueldade. Em vez de ouvir a repreensão do Senhor, 

endureceu o seu coração e derramou sangue inocente. Em vez de ser uma bênção 

para sua casa, trouxe dor indescritível para seus pais, além de grande amargura. 

 

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

a) Não seja um filho insensato. Aprenda a ser grato, a reconhecer os esforços de 

seus pais, até mesmo dos demais que tem investido em sua vida. 

b) Não despreze Deus e Sua palavra. Aplique os ensinos que d’Ele tem recebido 

através das inúmeras ferramentas disponibilizadas por esta igreja. Aprenda a 

amar a Deus e a ter uma vida em pleno gozo n’Ele e para a Sua glória. 

c) Peça perdão aos seus pais, familiares ou amigos. Talvez estes são os maiores 

investidores em sua vida, mas pelo fato de agir com insensatez, isso pode ter 

lhe deixado insensível aos esforços que essas pessoas tem feito para lhe ver 

amadurecendo na vida. 

d) Pratique as disciplinas espirituais particulares, pois Deus, através delas, nos 

ajudam a ter um coração humilde e grato a aqueles que buscam o melhor para 

nossas vidas. 
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IRAQUE    
ORE PELA LISTA MUNDIAL DE PERSEGUIÇÃO 2022 

 

POPULAÇÃO: 42,6 milhões  

CRISTÃOS: 166 mil  

RELIGIÃO: Islamismo, cristianismo e outras GOVERNO: República parlamentarista  

LÍDER: Barham Salih  

 

• COMO É A PERSEGUIÇÃO AOS CRISTÃOS NO PAÍS?  

O Iraque permanece sendo assolado por conflitos, apesar da recente perda de 

território do Estado Islâmico, e isso continua afetando gravemente a população cristã, 

que é minoria no país. Em junho de 2020, vilas cristãs foram bombardeadas na maior 

operação da Turquia na região desde 2015, forçando muitos cristãos a fugirem. Em 

maio de 2021, vilas cristãs foram evacuadas após o bombardeio turco na região. 

Cristãos não foram protegidos pelo governo local.  

Muitos cristãos foram seriamente afetados pela intolerância e pela perseguição. Isso 

é perpetuado, normalmente, por grupos militantes islâmicos e líderes não cristãos. Os 

cristãos também enfrentam discriminação das autoridades governamentais.  

 

• PEDIDO DE ORAÇÃO  

• Ore para que o novo governo iraquiano proteja os direitos dos cristãos e outras 

minorias religiosas. Peça a Deus pela proteção de todos os cristãos. 

 

 

 

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