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O pastor desfrutava de um momento 
agradável de comunhão com as pessoas de 
uma igreja em que havia sido convidado para 
pregar. Durante o jantar, entre colegas e 
desconhecidos, um deles se aproximou e fez a 
pergunta: Você crê que Deus cura 
milagrosamente?

Não houve sequer tempo para a resposta. 
Respondendo a sua própria pergunta, ele 
afirmou crer que sim. Ao relatar uma 
experiência, em que a sua mulher possuía um 
problema na mão e nenhum médico tinha sido 
capaz de dar um diagnóstico certeiro, ele 
então orou, decretando a Deus a sua cura, que 
efetivamente aconteceu. Novamente, a 
pergunta foi feita: “Você crê que Deus cura?’’.

Desta vez, o pastor respondeu dizendo 
“Creio que Deus possa curar, Ele é Soberano. 
Entretanto, duvido muito que Deus tenha a 
curado em obediência ao decreto de alguém 
insignificante como você”.

“Não respondas ao insensato segundo a 
sua estultícia, para que não te faças 
semelhante a ele. Ao insensato responde 
segundo a sua estultícia, para que não seja ele 
sábio aos seus próprios olhos” (Provérbios 
26.4,5).

Afinal de contas, qual deve ser a minha 
postura diante de um levante do insensato? 
Acusadores da Bíblia se utilizam, entre outros, 
deste versículo para dizer que este livro não 
merece confiança, uma vez que, 
supostamente, há contradição em seus 
ensinos. Entretanto, com alguns princípios de 
interpretação bíblica, conseguimos 

harmonizar e compreender aparentes 
contradições.

A primeira maneira que o texto nos 
apresenta para lidar com o insensato é de não 
responder segundo a sua estultícia, pois, 
agindo assim, estaríamos imitando um 
comportamento desprezível e nos colocando 
em posição de vergonha, para a qual não 
fomos chamados.

A segunda maneira apresentada pelo 
texto é de responder à mesma altura da 
estultícia do outro, para que ela não continue 
com uma postura de irreverência e insensatez. 
Uma resposta adequadamente afiada pode 
ajudar o insensato a perceber a sua própria 
insensatez e se desfazer de sua orgulhosa 
pretensão. Foi essa a opção do pastor da 
nossa história.

Observe que ambas respostas são válidas 
e expressam a sabedoria de Deus para o dia a 
dia. Cada situação da sua vida, exigirá uma 
postura diferente para com o insensato. Peça 
sabedoria ao SENHOR para que você tenha a 
percepção e a sensibilidade em suas 
respostas.

Lucas Lisboa
lucas.lisboa@igrejafonte.org.br

Como responder ao insensato?



O Grande Plano: O povo que Deus usa - Lucas 2. 21-24
Preletor: Fernando Leite

Introdução

Pv 22.29; 1Co 1.26-29

1º Episódio - A circuncisão e nomeação

Circuncisão - Lc 2.21; Gn 17.11-12; Lv 12.3; Lc 

2.39; Gl 4.4; Mt 3.15

Nomeação - Lc 2.21; Jo 3.16; Rm 8.32

Aspecto 1 - Eles eram atentos e obediente a Deus

2º Episódio - A purificação e dedicação   

Purificação - Lc 2.22; Lv 12.1-2,4,6-8; Lc 2.24

Aspecto 2 - Eram conscientes do pecado e da salvação

Consagração - Lc 2.22-23; Ex 13.1-2; Nm 18.16



Aspecto 3 - Eles eram devotos do Senhor Conclusão:

Dois eventos e três qualidades espirituais

Convocação da Assembleia
Geral Ordinária ADORE

O presidente da ADORE convoca os membros 
para reunirem-se em Assembleia Geral 
Ordinária às 11h30min, no dia 15 (quinze) de 
novembro de 2020 com sede administrativa 
da Igreja Batista Fonte, localizada na Rua 
Tenente Alberto Mendes Jr. nº 5 - Vila 
Independência - Barão Geraldo - Campinas – 
SP, que será realizada virtualmente, por causa 
da quarentena decretada pelo Governador do 
Estado de São Paulo, na plataforma 
https://meet.google.com/yah-zuuh-atk., 
para tratar das seguintes ordens do dia: 
orçamento do ano de 2021. Com quorum de 
metade mais um dos membros. Caso não haja 
quorum suficiente na primeira convocação, a 
Assembleia fica convocada desde logo para 
reunir-se no mesmo dia, em segunda 
convocação, 15 (quinze) minutos após a 
primeira, com no mínimo de um quinto dos 
membros.
Campinas, 1º de novembro de 2020.

Assembleia Geral
Ordinária para Referendo

O Presidente da Igreja Batista Fonte convoca 
os membros para reunirem-se em 
Assembleia Geral Ordinária para Referendo 
no dia 22/11/2020, em primeira convocação, 
15 (quinze) minutos antes do início da 
Programação Oficial da Igreja, com a maioria 
absoluta dos membros e em segunda 
convocação, 15 (quinze) minutos após a 
primeira chamada, com a presença de 
qualquer número de membros, na sede da 
Igreja, para tratar da seguinte ordem do dia:

I – Referendar os nomes sugeridos pela 
Comissão de Indicações para o Colegiado 
(composto pelos Pastores, Coordenadores e 
Anciãos) e a Diaconia; e
II – Eleger os membros do Conselho Fiscal.
A assembleia permanecerá aberta até 30 
(trinta) minutos após o término da 
Programação Oficial da Igreja, quando será 
proclamado seu encerramento.

NASCIMENTO
Louvamos a Deus juntamente com Nathanael e 
Victorya Baldez pelo nascimento da Rebeca no 
dia 09/11. Que o Senhor dê aos pais força, 
graça e sabedoria para criá-la em Seus 
caminhos.


