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SILÊNCIO E SABEDORIA 

Provérbios 17. 27-28 

 
1. Leitura: Salmo 120.1 

2. Cântico: Em espírito em verdade 

IBSPLAY: https://youtu.be/g6MsbSN6Ylc 

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. 27-28 – Esse provérbio nos diz que há momentos em que o 

silêncio é a maior expressão de sabedoria. Falar com o coração irado ou exasperado 

nunca fará bem a ninguém (nem ao que fala). Na hora das emoções alteradas 

devemos reter as palavras, quando o espírito estiver sereno, aí é inteligente falar. 

O Silêncio é uma arte, tão importante quanto a arte de falar bem. Não 

valorizamos muito o silêncio hoje em dia, não apreciamos sua importância e a 

sabedoria de seu uso correto. A Bíblia, porém, é direta e enfática quanto ao seu uso, 

afirmando que até um tolo parece sábio quando se presta a ficar calado. Há também 

a sabedoria universal que diz: "Fale somente quando as suas palavras forem mais 

valiosas que o seu silêncio". Jesus nos deu seu exemplo quanto a este ponto (cf. Mt 

26.62,63). Quando alguém já está decidido a respeito de alguma coisa e não ouve 

nada do que você fala, por que insistir em falar? 

Esse provérbio nos afirma que um homem de espírito calmo (ou nobre) e que 

controla o seu falar é um homem de entendimento. Assim, esses dois versículos, 

associam o equilíbrio nas palavras à pessoa do homem sábio. Começa por dizer que 

“quem tem conhecimento é comedido no falar”. Esse comedimento não se deve 

necessariamente a características puramente pessoais — caso contrário, não seria 

sabedoria, mas personalidade. O sábio reflete bem antes de falar e isso é motivado 

pelo temor que ele tem do Senhor. Por isso, em lugar de ser afoito e descontrolado, 
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“quem tem entendimento é de espírito sereno”. Assim, o v.27 trata do silêncio do 

sábio, deixando ao v.28 o papel de tratar do silêncio do tolo. 

De modo surpreendente, é dito que “até o insensato passará por sábio, se ficar 

quieto, e, se contiver a língua”. Não significa que ele não é mais tolo, mas que ele 

“passará por sábio”. Ao não falar tudo que pensa, nem tudo que tem vontade, ele 

executa uma ação sábia, ainda que não o faça sempre. Ao ficar quieto, ele não expõe 

sua tolice nem revela sua falta de entendimento. No final das contas, “parecerá que 

tem discernimento”. Nosso desejo deve ser que as coisas impróprias que queiramos 

falar sejam cercadas pela “zona de silêncio” e que nossos discursos revelem apenas 

sabedoria. Caso contrário, que o silêncio o faça. 

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

a) Evite emitir opiniões apressadamente; 

b) Considere refletir antes de falar; 

c) Não busque argumentar sobre coisas que não entende, antes busque entender; 

d) Não seja arrogante quanto as coisas que você compreende; 

e) Sempre contraste o que você está falando com as verdades das Escrituras; 

f) Exercite, sempre que necessário, o ficar em silêncio. E fale, sempre que necessário, 

com sabedoria; 

g) Use a palavra de forma equilibrada. 
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MALDIVAS      
ORE PELA LISTA MUNDIAL DE PERSEGUIÇÃO 2022 

POPULAÇÃO: 466 mil  

CRISTÃOS: Centenas  

RELIGIÃO: Islamismo  

GOVERNO: República presidencialista  

LÍDER: Ibrahim Mohamed Solih  

 

• COMO É A PERSEGUIÇÃO AOS CRISTÃOS NO PAÍS?  

Os oficiais do governo nas Maldivas têm orgulho de enfatizar que o país é 100% 

muçulmano. Até mesmo os cidadãos do país, composto por 1.200 ilhas, ficam atentos 

a qualquer desvio da crença dos maldivos — particularmente conversões do islã para 

outra fé. Caso isso ocorra, os convertidos podem perder a cidadania.  

Por isso, ser conhecido como um cristão é muito perigoso, e os cristãos jamais 

poderão se reunir com outros seguidores de Jesus. Isso significa que famílias inteiras 

podem ser cristãs, mas nunca saberão quem dos parentes também compartilha a 

mesma fé em Jesus.  

 

• PEDIDOS DE ORAÇÃO  

• Ore pelos cristãos nas Maldivas que devem manter a fé em sigilo. Peça que Deus 

encha os corações com a certeza da presença e do cuidado dele.  

• Clame para que o presidente Solih e outros governantes suavizem a postura em 

relação aos cristãos e outras minorias religiosas. 

 

 

 

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