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PRUDÊNCIA NO AGIR 

Provérbios 21.11 

1. Leitura inicial: Salmo 34.1-3 

2. Cântico: Suficiente 

IBSPLAY: https://youtu.be/5N73_bv0XCE 

3. Confissão/Gratidão – Sê comigo, e me prepare para todos os sorrisos da 

prosperidade, para as carrancas da adversidade, para as perdas de bens, para 

a morte de amigos, para os dias de trevas, para as mudanças da vida, e para a 

última grande mudança de todas. Que eu possa encontrar Tua graça suficiente 

para todas as minhas necessidades. 

4. Leia Provérbios 21.11 – O texto fala de três tipos de pessoas: o zombador, 

o ingênuo e o sábio. 

Zombador, ou escarnecedor, é a pessoa que despreza Deus e sua 

Palavra. É alguém que fala arrogantemente, rebaixando e rindo da verdade, 

enquanto se gloria de seu falso e tolo conhecimento. 

O ingênuo, também chamado de simples, é aquele que ainda não é 

sábio, tem pouco conhecimento ou discernimento, mas está de mente aberta 

para receber a instrução e se tornar sábio. 

Sábio é aquele que teme a Deus, aprende e pratica as ordenanças e 

mandamentos de Deus. E ainda, segundo este provérbio, está sempre pronto a 

aprender de diversas maneiras.  

Também encontramos no texto duas expressões que indicam tipos de 

correção: o castigo e a instrução (ou ensino). A instrução se refere a boas e 

apropriadas orientações verbais, enquanto o castigo dá a ideia de uma punição 

mais forte ou, até mesmo, física. A partir dessas definições podemos olhar para 

a comparação que o texto faz das atitudes de cada um. Segundo o verso de 

hoje, o zombador recebe castigo por suas ações, que estão em desacordo com 

o que é correto aos olhos de Deus. Porém ele é tolo, sendo endurecido e 

teimoso. Ele não aprende. Na verdade, ele não se deixa ensinar nem por meio 

https://youtu.be/5N73_bv0XCE
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de orientações, nem por meio de castigo. O segundo tipo de pessoa, o 

ingênuo, é aquele que ainda não tem maturidade e capacidade de entender 

corretamente o que é bom ou mau, mas o castigo colocado sobre o tolo 

zombador acaba sendo instrumento de aprendizado para eles aprenderem e se 

tornarem sábios. Quanto ao sábio, o texto nos ensina que ele pode crescer em 

sabedoria até observando o que acontece com os outros. Ou seja, o sábio é 

aquele que está sempre aprendendo, seja ouvindo diretamente uma orientação 

ou repreensão, ou vendo outros sendo corrigidos e castigados (Provérbios 1.5). 

O versículo também ensina a importância do castigo e punição para 

quem age em desacordo com o que é certo. O castigo ensina. As leis 

mosaicas, por exemplo, eram recheadas de punições com vistas ao 

aprendizado de todo o povo (ex. Deuteronômio 13.11). Mesmo nas leis 

humanas, vemos como a previsão de castigo e punição é utilizada como 

inibidora de crimes e outros comportamentos indesejados. Há um ditado 

popular que diz que “a impunidade é a mãe da reincidência”, o que significa 

que a falta de punição estimula a repetição de atitudes erradas. Você mesmo 

pode pensar num exemplo de punição que te ajuda a temer e mudar de atitude 

e perceber como isso é verdade. Assim como quando não há temor de castigo, 

as pessoas se sentem mais tranquilas para agir erradamente. 

Assim, conclui-se desse texto que o sábio é ensinável, disposto a 

aprender a todo momento, enquanto o zombador é aquele que não aprende, 

nem debaixo de forte castigo. Mesmo que não haja arrependimento e mudança 

no zombador, o castigo vale à pena, pois quando o zombador é castigado, o 

ingênuo e o sábio também aprendem. Indo mais profundo, podemos pensar em 

como muitas pessoas permanecem rebeldes e endurecidas mesmo diante de 

exortações claras da Palavra de Deus, rejeitando o chamado ao 

arrependimento, mas a Palavra adverte: Por isso, “como diz o Espírito Santo: 

‘Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração’" Hebreus 3:7-8a.  

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

1. Você tem tido atitudes mais parecidas com o zombador ou com o sábio? 
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2. Não deixemos de ouvir e aceitar os ensinos e correções feitas a nós 

diretamente ou indiretamente. 

3. Pastores, pais, pessoas mais velhas devem se colocar como 

instrumentos nas mãos de Deus para instruir e disciplinar (cada um em 

sua esfera) aqueles que Deus coloca para cuidar; 

4. Devemos aprender com os erros e castigos dos outros se quisermos 

crescer em sabedoria; 

 

6. 30 dias de oração pelos cristãos presos 

DIA 26: PASTOR A DAO 

O pastor A Dao foi sentenciado a cinco anos de prisão no Vietnã, 

acusado de ajudar vietnamitas a fugir do país. Porém, acredita-se que esse 

argumento foi usado para punir o líder cristão que participou de uma 

conferência internacional e compartilhou a situação de perseguição do Estado 

à igreja que ele liderava no país. Depois de cumprir quatro anos da pena, o 

pastor A Dao foi libertado. Entretanto, viveu em más condições e foi torturado 

na cadeia. Essa situação é comum para os líderes de igrejas não registradas e 

organizações que se recusam a se registrar para se manter independentes da 

interferência do governo. 

ORE 

Pelos líderes das igrejas secretas no Vietnã que estão presos. Peça que 

o Espírito Santo os fortaleça e que eles não desistam de trabalhar para o 

crescimento do Reino de Deus. 


