


Retomar o quê?

Retomar de onde?

Retomar por quê?



Superficialidade 



Ec 10.1-3

"Assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, 

também um pouco de insensatez pesa mais que a 
sabedoria e a honra.

O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo, para 
o mal.
Mesmo quando anda pelo caminho, o tolo age sem o mínimo bom 
senso e mostra a todos que não passa de um tolo."



A Retomada do Fervor Espiritual 

Depende de quanta 

superficialidade (tolice) 

vamos permitir na 

nossa vida



Por que perdemos o fervor espiritual?

1.Um pouco de superficialidade (tolice) bagunça toda sua

vida

A- Um pouco de tolice é tão prejudicial quanto muita tolice

v.1

B- Um pouco de tolice anula qualquer quantidade de

sabedoria - v.1

C- Um pouco de tolice esconde (faz sombra) a honra - v.1



Por que perdemos o fervor espiritual?

2. Um pouco de superficialidade (tolice) sempre revela

muito do nosso coração

A- O coração do tolo sempre se inclina para o que é errado

(mal) - v.2

B- Enquanto que o sábio se inclina para o bem - v.2

Pv 10:23 “Para o insensato, praticar a maldade é divertimento; para o homem inteligente, o 
ser sábio”.
Pv 12:15 “O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá 
ouvidos aos conselhos.”
Pv 18:2 “O insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior.”
Pv 28:26 “O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria 
será salvo.”



“Impiedade” é como viver 
sem pensar - ou pensar 
pouco - em Deus, ou na 
vontade de, ou na glória 
de Deus, ou na 
dependência de Deus.”

(p.54)



“Um indicador mais exato 
de nossa inclinação à 
impiedade é o nosso 
desejo minguado 
(superficial) de ter um 
relacionamento íntimo 
com Deus” .

(p.54)
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Por que perdemos o fervor espiritual?

3. Um pouco de superficialidade (tolice) sempre expõe um

insensato inteiro.

“Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento; e,

assim, a todos mostra que é estulto”. V.3

Pv 17.28 “Até o insensato passará por sábio, se ficar quieto, e, se contiver a língua, parecerá 
que tem discernimento.”



“O esfriamento do fervor espiritual vai

acontecendo em pequenas porções, mas em

importantes decisões diárias”

Conclusão 

a) O que exatamente você precisa parar de procrastinar e

tratar com exatidão em sua vida?

b) Quais desculpas exatamente você precisa parar de dar

para começar assumir a responsabilidade por essas áreas

em sua vida?
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