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ABANDONE A TOLICE 

Provérbios 26.3 

 

1. Leitura inicial: Salmo 119.1-3 

2. Cântico: Segurança 

IBSPLAY: https://youtu.be/zGaLHZr0BM0 

3. Confissão/Gratidão – A Tu és o Deus Bendito, feliz em Si mesmo, fonte de 

felicidade para Tuas criaturas, meu criador, benfeitor, possuidor, defensor. Tu 

me criaste e tens me sustentado, me auxiliado e livrado, me salvado e guardado; 

Tu és, em cada situação, capaz de satisfazer as minhas necessidades e 

misérias. 

4. Leia Provérbios 26.3 - Neste provérbio mais uma vez Salomão utiliza duas 

imagens comuns para explicar o ponto que deseja passar. Ele usa a imagens do 

controle de animais para mostrar como o tolo, aquele que não tem a Lei de Deus 

para o guiar, não consegue se controlar, nem abandonar sua tolice por si só, a 

não ser que alguma pressão externa seja exercida sobre ele. 

Alguém que está montando um cavalo precisa de chicotes para obrigar o 

animal a seguir conforme deseja. O jumento, animal muito utilizado para carga, 

precisa de um instrumento externo a ser usado pelo seu dono para fazê-lo parar 

na hora certa. Assim como esses animais não são guiados por uma inteligência 

interna que os faça agir como devem, um tolo não pode ser deixado livremente 

por sua própria vontade sem que faça coisas insensatas, contrárias à vontade 

de Deus e prejudiciais ao próximo. O tolo precisa da ameaça da punição para 

não agir constantemente de maneira perversa e destrutiva. 

De maneira oposta, deduzimos que o sábio é aquele que tem a Lei de 

Deus guardada em seu coração, tem o Espírito Santo o guiando, por isso é capaz 

de reconhecer suas próprias tolices, confessar seus pecados e mudar suas 

ações pecaminosas. 

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

https://youtu.be/zGaLHZr0BM0
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a) O que seu coração revela sobre quem você é realmente? Quando você é 

deixado livre para fazer o que está em seu coração, o que tem acontecido, 

tem agido tolamente, tem pecado contra Deus e o próximo ou reconhece 

o desejo de fazer a vontade de Deus?  

b) Você tem dado ouvido à Palavra de Deus e ao agir do Espírito Santo, 

reconhecendo seus pecados e mudando de atitude quando confrontado 

pela Palavra? 

c) O que o Espírito, por meio da Palavra, está, no momento, dizendo para 

você confessar e abandonar? 

 

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

CONTINUE ORANDO PELO IRAQUE 

DIA 14  

Ore pelo futuro da igreja no Iraque. As crianças também foram muito 

afetadas durante todo o período de invasão do Estado Islâmico ao país, como 

nas áreas educacional e emocional. Interceda para que elas sejam sal e luz e 

cresçam na fé dia após dia, a fim de se tornarem pilares fortes da igreja de 

amanhã. 

 

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

 

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

