
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.
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Como responder ao insensato?


