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O SILÊNCIO DO INSENSATO 

Provérbios 24. 7 

 

1. Leitura inicial: Salmo 80.19 

2. Cântico: Suficiente   

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

3. Confissão/Gratidão – Exaltem ao Senhor em oração por suas maravilhas, 

confessem os pecados perante Deus e agradeçam por sua graciosa salvação. 

 

4. Leia Provérbios 24. 7 – Esse provérbio nos ensina sobre a necessidade de 

falarmos com sabedoria. O homem insensato, tolo ou ímpio é reconhecido em 

provérbios como o homem mau, ou seja, aquele que não possui o temor do 

Senhor, portanto, não possui a sabedoria. 

Em contraste a isso, todos quanto foram alcançados salvificamente por 

Jesus, são chamados a exercer prudência no seu modo de viver. Palavras 

como: moderação, sensatez, equilíbrio, domínio de si e prudência simbolizam o 

caráter cristão que deve ser gerado naqueles que foram regenerados. 

A grande verdade é que o pecado debilita a mente, assim, o ímpio é 

incapaz de ser verdadeiramente sábio. Nesse paralelo, quando o sábio se 

encontra diante de um problema a ser resolvido, ele passa a considerar essa 

realidade a luz da sabedoria de Deus: o que Deus quer nos ensinar? O que 

Deus gostaria de corrigir? Muitos problemas pelos quais passamos são 

resultados de más posicionamento e precipitações, escolhas e condutas 

pecaminosas entranhada em nosso modo de viver antigo que afetam a vida em 

comunidade. Contudo, aquele que foi alcançado por Cristo não vê problemas 

em reconhecer seu pecado pessoal e se arrepender a fim de conduzir o bem 

público. Por outro lado, o tolo nunca admitirá que errou ou que seus atos, 

escolhas e posicionamento conduziram a uma postura bélica ao invés do 

estabelecimento da paz.  

https://youtu.be/5N73_bv0XCE
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Por essa razão, o tolo não é confiável. Faz sentido ele não falar na 

assembleia, pois ele fará de tudo, tudo de equivocado, para complicar 

situações que seriam melhor resolvidas com prudência e sabedoria. Portanto, o 

provérbios ensina que o tolo não abrirá a boca no portão ou na assembleia.   

O que significa esse portão ou essa assembleia? 

Quando era preciso tomar decisões que envolviam toda uma cidade ou 

realizar julgamentos públicos, o povo se reunia em assembleia na porta da 

cidade e ali todo o caso era tratado. Era o lugar e a ocasião em que a 

população podia se manifestar e em que as testemunhas eram ouvidas. Eram 

reuniões da mais alta importância e seriedade. Essa expressão aponta para as 

decisões públicas que eram tomadas em uma cidade. Assim, exatamente pelo 

fato de que o tolo não tem sabedoria e verdade nas suas palavras, isso o 

desqualifica para o exercício público da palavra. A preocupação de Salomão é 

que em ocasiões tão importantes como essas, momentos de decisões 

importantes, o tolo resolva colocar para fora sua insensatez, seja para chocar 

os ouvintes, para criar alvoroço ou para destruir em vez de ajudar a resolver 

problemas. 

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

• Avalie seu coração e postura toda vez que emite uma opinião - lembre-

se que a boca fala do que está cheio o coração. Assim, seja em uma 

conversa informal com os amigos, seja em uma decisão pública em 

assembleia (voto, reuniões de condomínio, no seu trabalho, nas 

reuniões administrativas da igreja).  

• Avalie as Palavras proferidas, se visam abençoar, edificar e solucionar, 

se estão regadas com sabedoria. O tolo ao invés de propor melhorias e 

resoluções, por sua falta de sabedoria, acaba por conflituar, desanimar e 

tumultuar.  

6. Pedidos de oração – México 

ORE - No Dia Internacional dos Povos Indígenas, ore por todos os cristãos que 

são perseguidos nas comunidades indígenas no país. Peça que sejam 

sustentados por Deus e testemunhem de Jesus em suas aldeias. 
 


