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PÉROLAS AOS PORCOS 

Provérbios 23.9 

 

1. Leitura inicial: Salmo 40.16-17 

2. Cântico: Cantai ao Senhor  

IBSPLAY: https://youtu.be/-kfDRCwfeC4 

3. Confissão/Gratidão – Em oração eu posso colocar todas as minhas 

preocupações em Tuas mãos, estar inteiramente à Tua disposição, não tendo 

nenhuma vontade ou interesse próprio. 

4. Leia Provérbios 23.9 – O conselho de hoje é dado para que o sábio não 

desperdice seu tempo e suas palavras com quem não quer ouvir. O texto diz 

que se falarmos com pessoas tolas, ainda que com sabedoria, elas 

desprezarão o conhecimento e o jogarão fora, como se toda a sabedoria não 

valesse de nada. Ou seja, é um grande desperdício de esforço falar com 

pessoas rebeldes de coração. 

Você pode falar as palavras mais sábias a um tolo e mesmo assim ele 

considerará insignificante tudo que foi dito. Ele não consegue ver valor na 

verdadeira sabedoria. Não devemos perder tempo falando com um tolo, porque 

em sua teimosia ele não dará a menor importância ao que dissermos. Esta é 

uma maneira do Antigo Testamento de dizer para não lançar pérolas aos 

porcos (Mateus 7.6).  

Mas como identificar o tolo e saber que não devemos falar? Bem, a 

primeira possibilidade é extraída do próprio texto: uma vez que uma pessoa 

age repetidamente desprezando a sabedoria, se mostra tola e, por isso, não 

devemos gastar tempo tentando orientá-la em caminhos sábios. 

Outra maneira é perceber alguém constantemente andando em 

caminhos pecaminosos, que ignora as disciplinas e repreensões que recebe, 

permanecendo endurecido. Na verdade, pessoas assim, vivendo em pecado, 

não querem ser repreendidos e alertados de suas atitudes, por isso não darão 

atenção às palavras de sabedoria ditas a eles. 

https://youtu.be/-kfDRCwfeC4
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Que o Senhor nos dê sabedoria para não perdermos tempo com os 

teimosos e endurecidos e orientarmos aos que querem aprender (“Dê instrução 

ao sábio, e ele se tornará mais sábio ainda; ensine o justo, e ele crescerá na 

prudência.” Provérbios 9:9). 

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

1. Como crentes, não devemos ser surdos e endurecidos aos bons 

conselhos recebidos, senão agiremos como um tolo. Não seja teimoso e 

tolo, antes dê atenção aos bons conselhos recebidos. 

2. Não desperdice seu tempo e suas palavras com pessoas endurecidas e 

teimosas, se perceber que alguém regularmente despreza a sabedoria e 

rejeita a correção, não perca tempo e dedique-se a pessoas que 

queiram aprender.   

3. Seja grato a Deus pelas pessoas que investem tempo em sua vida 

dando palavras de sabedoria a você. 

6. Pedidos de oração – Iêmen 

ORE  

Clame por todas as pessoas que estão em busca da verdade no país. 

Ore para que elas sejam alcançadas pelo amor de Deus via televisão, rádio e 

internet e assim nasça uma igreja local forte. 


