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NÃO SEJA TAGARELA 

Provérbios 18.2 

 
1. Leitura: Salmo 145.3 

2. Cântico:  Seja engrandecido 

IBSPLAY: https://youtu.be/b8t-eOMVi2Q 

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 18.2 – Esse provérbio aponta para a necessidade incontrolável 

que o tolo tem de falar. 

Esse provérbio nos alerta dizendo que “o tolo não tem prazer no entendimento”. 

O tolo, além de não ter sabedoria, despreza e escarnece de quem a possui. 

Entretanto, o texto informa o que lhe dá prazer: “expor os seus pensamentos”.  um 

verdadeiro tagarela. 

A ideia principal do texto é sobre a necessidade de colocar para fora o que está 

em seu interior, ou revelar o que está oculto em seu coração. Só que, nesse caso, o 

tolo ao revelar seu íntimo, constitui algo muito ruim e, por vezes, danoso. 

O meio pelo qual isso ocorre é a incontrolável vontade que o tolo tem de dizer 

absolutamente tudo que pensa. É óbvio que todas as pessoas têm o desejo de falar o 

que pensam e sentem, de certa maneira, mas nem todo mundo o faz. O mínimo de 

sabedoria que seja faz o homem refletir no que quer falar e avaliar se aquilo deve ou 

não ser dito. Mas o tolo não tem esse hábito, muito menos um tipo de freio que o 

impeça de chocar ou ferir as pessoas com suas palavras, algo que ele faz 

frequentemente e que gosta de fazer. Ele fala mais do que deveria. Assim, ele revela 

seus pensamentos mais terríveis, sua falta de senso, seus impulsos vergonhosos e 

sua falta de respeito pelas pessoas. Quando vemos alguém agir assim, demonstrando 

total falta de tato e de noções de convivência em sociedade, sabemos se tratar de um 

tolo. 

https://youtu.be/b8t-eOMVi2Q
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Por fim, o que nunca pode ocorrer é sermos nós mesmos insensatos desse 

modo. 

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

a) Devemos controlar nossa língua. Lembre-se que o muito falar oportuniza espaço 

para a tolice. 

b) Devemos manter a prudência do silêncio sempre que o nosso falar não for edificar. 

c) Reflita nessa palavra em 2 Ts 2.16-17: "Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus 

nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, 

deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto 

em atos como em palavras". 

d) Reflita nessa palavra em Efésios 4.29: "Nenhuma palavra torpe saia da boca de 

vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para 

que conceda graça aos que a ouvem". 
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CATAR   
ORE PELA LISTA MUNDIAL DE PERSEGUIÇÃO 2022 

 

POPULAÇÃO: 2,8 milhões  

CRISTÃOS: 372 mil  

RELIGIÃO: Islamismo, cristianismo, hinduísmo, budismo, judaísmo e religiões étnicas  

GOVERNO: Monarquia absolutista  

LÍDER: Tamim bin Hamad al-Thani  

 

• COMO É A PERSEGUIÇÃO AOS CRISTÃOS NO PAÍS?  

Os cristãos no Catar são estrangeiros que trabalham no país. Por isso podem viver a 

fé, embora enfrentem pressão. As igrejas frequentadas por imigrantes são 

monitoradas pelo governo e limitadas a áreas específicas.  

Há um pequeno número de cristãos nativos no país. Eles enfrentam extrema pressão 

das famílias e das comunidades muçulmanas.  

O país não reconhece oficialmente a conversão do islã, o que causa problemas legais 

e perda de status social, custódia dos filhos e propriedade.  

 

• PEDIDOS DE ORAÇÃO  

• Interceda pelos cristãos ex-muçulmanos que vivem a fé em segredo. Peça que o 

Senhor revele a eles que não estão sozinhos e podem contar com as orações de 

pessoas do mundo todo.  

• Ore pela monarquia no Catar. Peça que Deus toque o coração do emir e dos demais 

governantes. 

 

 

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