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RESPONDA CONSCIENTEMENTE 

Provérbios 26.4-5 

 

1. Leitura inicial: Salmo 119.11-12 

2. Cântico: Tu és Soberano 

IBSPLAY: https://youtu.be/IB4LfIwBHxo 

3. Confissão/Gratidão – Todas as manhãs, eu me comprometo a Te amar mais 

intensamente, servir-Te mais sinceramente, ser mais dedicado na minha vida, 

ser totalmente Teu; no entanto, eu logo tropeço, retrocedo, e tenho que 

confessar a minha fraqueza, miséria e pecado. Mas eu Te bendigo que a obra 

consumada de Jesus não precisa da adição de minhas ações, que a Tua oferta 

é a satisfação suficiente pelos meus pecados. 

4. Leia Provérbios 26.4-5 - Estes provérbios apresentam duas frases que 

aparentam se contradizerem, pois o verso 4 diz para não responder ao tolo e o 

verso 5 fala para responder ao tolo. Mas, na verdade, os dois versos juntos se 

completam, ensinando a respondermos de maneira adequada, de acordo com a 

situação. Há momentos em que não se deve responder aos tolos, mas haverá 

ocasião que será necessário respondê-los. 

Segundo o verso 4, não devemos responder ao tolo, nos tornando igual a 

ele. Com isso aprendemos que não devemos entrar em discussões tolas, 

conversas que não irão progredir, pois o tolo nos levará a perder a temperança 

e responder com tolice. O próprio Jesus em muitas ocasiões não respondeu às 

perguntas perversas (por exemplo Mt 21.23-27 e João 21.21-22). 

Entretanto o verso 5 mostra que haverá espaço para responder ao tolo, 

de maneira a evidenciar a sua tolice e, nesses casos. Esse tipo de situação 

exigirá uma resposta sábia e objetiva, de maneira a tornar clara a tolice do outro, 

ou a resposta poderá ser com ironia e sarcasmo para mostrar a falta de sentido 

na sua fala e, assim, ele não seja sábio aos seus próprios olhos. 

https://youtu.be/IB4LfIwBHxo
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Assim, somos desafiados a usar da sabedoria divina para discernir os 

momentos de calar e os de falar, conforme Eclesiastes 3.1,7: “Há um momento 

certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu... tempo de calar, 

e tempo de falar”. 

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

a) Não precisamos nos preocupar em “vencer” as discussões com pessoas 

tolas, pois ao entrarmos em conversas inapropriadas poderemos nos 

tornar tolos. 

b) Responda conscientemente. Peça sabedoria a Deus para ter 

discernimento de quando saber calar e não entrar em discussões tolas, 

assim como perceber as ocasiões em que deverá responder ao tolo. 

 

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

CONTINUE ORANDO PELO IRAQUE 

DIA 15 

Apresente em oração as pessoas que sofrem com a falta de serviços 

básicos no Iraque. No inverno, o país apresenta baixas temperaturas. Os preços 

dos combustíveis não param de aumentar e cortes de energia são corriqueiros. 

Muitas pessoas não podem pagar pelo aquecimento em casa.  

Clame por aqueles que não podem oferecer aquecimento suficiente para 

a família no inverno rigoroso. 

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