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HONRA É PARA OS SÁBIOS 

Provérbios 26.1 

 

1. Leitura inicial: Salmo 118.1 

2. Cântico: Porque Ele vive 

IBSPLAY: https://youtu.be/yYIGopdsh8s 

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 26.1 – Esse provérbio nos ensina a respeito de que a honra 

não deve ser dada ao tolo, mas sim para quem é sábio. 

O autor nos traz duas ilustrações para comprovar que a honra ao tolo se 

torna indevida. O real problema não está em dar honra, mas sim na tolice 

daqueles que desprezam a Palavra de Deus. 

As duas ilustrações são: “a neve no verão” e a “chuva no tempo da 

colheita”. Ambas veem em tempo inconveniente, onde a primeira, ao vir no verão 

com uma forte geada, pode causar queimaduras no plantio, matando a 

plantação; a segunda, ao vir no tempo da colheita, prejudica o mesmo, pois o 

melhor cenário para o agricultor colher é em tempo seco. Ambas mostram que 

quando elas veem em tempo inconveniente causam muitos danos. 

Enquanto a neve é inconveniente no tempo do verão e a chuva no tempo 

da colheita, do mesmo modo, a honra dada ao tolo se torna inconveniente, pois, 

ao ser honrado, ele acaba se sentindo superior aos outros, orgulhando-se de tal 

honra. Mediante isso, somos levados a desencorajar qualquer honraria a 

homens tolos que vivem para ser bajulados, elogiados. 

Tais homens tolos buscam elogios para engrandecer-se, glorificar a si 

mesmo, mas não a Deus. É alguém que usará de tal privilégio para se servir do 

próximo, mas não servir ao próximo. Não testemunhará de Deus no seu serviço, 
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mas será alguém ganancioso, cheio de si e sendo o centro do universo. A estes, 

devemos evitar qualquer tipo de honraria. 

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

a) Não honre aqueles que não merecem honra. Ter uma conduta 

reprovável, uma índole duvidosa e uma convicção abalável é mais que 

suficiente para não ser honrado. 

b) Não honre aqueles que possuem uma estrutura moral 

desequilibrada. Tais sempre serão levados por qualquer “vento de 

doutrina” e mudarão sua atitude, conforme a situação possa lhe colocar 

em destaque. 

c) Não contribua para que o insensato se torne mais insensato. Exaltar 

o soberbo é tornar ainda mais “estrondoso” sua queda. Honrar o tolo é 

agravar a sua inclinação para a tolice. 

d) Instrua o tolo na Palavra de Deus, para que ele possa vencer a tolice. 

Somente as Escrituras nos mostram a realidade do pecado, o Espírito 

Santo que nos convence disso. Ela que nos leva das trevas para a luz, 

mostrando ao tolo o quanto sua atitude não é algo bom, mas sim 

PECADO. 

e) Aos cristãos, faça uma autoanálise através da seguinte pergunta: 

“Como eu costumo reagir aos elogios?” 

 

6. 60 dias orando em prol da Igreja Perseguida no Oriente Médio 

CONTINUE ORANDO PELO IRAQUE 

DIA 12  

Alguns refugiados iraquianos agora enfrentam problemas de saúde 

mental e/ou doenças físicas. Peça a Deus pela cura total e para que tenham 

acesso ao tratamento que precisam.  

Ore pela restauração de uma vida em paz e feliz. 

 

 
Acompanhe: https://missao.portasabertas.org.br/esperanca 

https://missao.portasabertas.org.br/esperanca

