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 A NULIDADE DO ENSINO DO TOLO 

Provérbios 26.6-7 

 

1. Leitura inicial: Salmo 119.33 

2. Cântico: Te agradeço oh Pai 

IBSPLAY: https://youtu.be/d8y2UYHOXns 

3. Confissão/Gratidão – Senhor Jesus, eu peco. Faça com que eu nunca deixe 

de entristecer-me por causa disso, nunca esteja contente comigo mesmo, nunca 

imagine que posso chegar a um ponto de perfeição. Mate a minha inveja, 

governe a minha língua, esmague o meu eu. 

4. Leia Provérbios 26.6-7 – O provérbio de hoje nos ensina algo muito 

importante: o quanto o tolo não deve ser ouvido. 

Ambos os versos nos trazem duas realidades, uma está ligada no quanto 

é inapropriado enviar qualquer mensagem por um tolo, a outra sobre o quanto é 

frágil o seu ensino. Em ambas, vemos a realidade do que o tolo é: alguém que 

não devemos ter confiança, que é vacilante, que não podemos crer naquilo que 

ele fala ou ensina. 

Observe o contraste que os versos nos trazem. Para ser um mensageiro, 

ou um mestre, exige sabedoria. O mensageiro precisa ser fiel ao transmitir uma 

mensagem, precisa estar no lugar certo, na hora certa, com às pessoas certas. 

O mensageiro é um arauto, portanto ele tem a responsabilidade de transmitir a 

mensagem sem nenhuma alteração. Mudá-la é um crime, é traição. Por isso que 

o provérbio compara que mandar mensagens por um tolo é como cortar os pés 

e sofrer danos. Não podemos confiar que um pé cortado irá sustentar com 

eficácia o corpo, uma hora irá nos deixar na mão, não conseguirá suportar o 

nosso peso e nos fará cair. Assim também é com a mensagem enviada por um 

tolo. Enviá-lo é ser frustrado, pois o tolo não é confiável, não tem moral, não 

entrega fielmente aquilo que recebeu, suas ações são duvidosas, sua conduta é 

torpe. 

https://youtu.be/d8y2UYHOXns
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Além disso, ser um mestre, exige a mesma dedicação do mensageiro. 

Quem ensina, transmite aquilo que aprendeu e precisa ser fiel ao seu ensino. 

Um mestre é alguém sábio, que possui uma conduta impecável, uma convicção 

inabalável e um caráter “invejável”. É alguém que transmite o ensino de forma 

eficaz. Mas o tolo, ao ensinar, é como as pernas de um coxo. O coxo é alguém 

que necessita de alguma prótese ou muleta para que possa se sustentar e andar. 

Assim é o tolo, pois ele possui sua inteligência apoiada na muleta da mentira. 

Ele é alguém metido à sábio, que faz propagando de si mesmo com o 

conhecimento que não tem, do dinheiro que não possui, das façanhas que nunca 

realizou. O tolo ama contar mentiras, seus provérbios e histórias estão repletas 

delas. Por isso, assim como o coxo, sem uma prótese ou muleta, não se 

sustenta, o tolo também em seu ensino não fica de pé, não tem sustentação, 

carecem de veracidade. 

Em ambas as ilustrações, o tolo é um ignorante, que possui uma 

cosmovisão falha e um conhecimento raso. O que sai de sua boca é nada 

confiável. É alguém que muito fala, mas não faz nada, que faz seu marketing de 

estar atingindo grandes alturas, mas na verdade nunca saiu do chão. É alguém 

que não devemos depositar nossa confiança e, muito menos, ouvir seus ensinos. 

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

a) Deus nos constituiu seus arautos. Somos portadores de uma 

mensagem que o mundo precisa ouvir. Portanto devemos comunicá-la de 

forma fiel. Não podemos pregar e ensinar outra doutrina, fazer isso é 

sermos falsos mestres. 

b) Não podemos, em hipótese nenhuma, mudar a mensagem do 

Evangelho que Deus nos deu. O tolo é que faz isso, por não ser alguém 

de confiança, sempre irá deturpar essa mensagem, ensinando aquilo que 

acredita e pensa que é correto. Nós, não! Devemos ensinar aquilo que o 

Senhor nosso Deus tem nos ensinado em sua Sagrada Escritura. 

c) Analise seu coração, e pergunte para si mesmo: Será que não tenho 

sido um tolo? Se sim, ore a Deus, pedindo que Ele lhe ensine, em sua 

Palavra, como deixar a tolice de lado. Se não, ore a Deus, para que 
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sempre lhe mantenha sábio e fiel a mensagem do Evangelho que ele nos 

deu. 

 

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

CONTINUE ORANDO PELO IRAQUE 

DIA 16 

Ore pelas escolas no Iraque e pelas crianças que as frequentam. Hoje, as 

escolas no Iraque estão em situação de abandono, com prédios em condições 

precárias, e o número de alunos em cada turma é muitas vezes superior a 45. A 

maioria dos prédios escolares carecem de mesas, portas, janelas e sistema de 

aquecimento, além de ter muitas coisas quebradas e grandes buracos e racha-

duras nas paredes. Também faltam professores. Com a chegada do inverno, a 

situação fica ainda mais complicada, principalmente nas escolas rurais. A 

maioria das crianças precisa caminhar até a escola, mesmo que as ruas estejam 

encharcadas pela água da chuva. 

 
 

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

 

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

