Provérbios: Peritos em Preparar
a Vida

Estamos na saída 20 da Rota 66, indo para o livro de Provérbios. Estamos
numa seção especial do Velho Testamento chamada literatura da
sabedoria. A literatura da sabedoria começou com Jó, depois Salmos, e
agora Provérbios. Portanto, essa é nossa terceira saída na literatura da
sabedoria do Velho Testamento. Não há, de modo algum, como ensinar o
livro inteiro em uma lição; assim, essa será uma visão geral do livro de
Provérbios.
Estamos tentando pintar o quadro geral, bem como entender o por quê
deste quadro estar na Bíblia. Queremos ver também como isso aponta ao
conjunto total de toda a Bíblia, que é nossa redenção em Cristo e a vida
que Ele quer que vivamos como pessoa redimida.
Conforme estudamos Provérbios, fica óbvio o porquê deste livro estar na
Bíblia. Ele foi inspirado pelo Espírito Santo, e embora tenha sido escrito há
muito, muito tempo atrás, é ainda tão fresco hoje como o orvalho da
manhã. Nossa leitura será Provérbios 1:1; 1:7; e 9:10.

Escrituras
“O livro de Provérbios é escrito por Salomão, filho de Davi, e Rei
de Israel.” (1:1)
“O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os tolos
desprezam a sabedoria e a instrução.” (1:7)
“O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento
do Santo a prudência.” (9:10)
Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel… Imagine que seu pai
tenha morrido. Ele comandava os negócios da família e, como filho mais
velho, você foi escolhido para tomar o lugar dele. Poderia ser um mercado,
uma cooperativa, uma concessionária ou uma grande companhia. Você viu
seu pai tocar os negócios por toda sua vida sabendo, que um dia, iria
querer sentar na cadeira dele. Muitas vezes você sentou em sua cadeira do
escritório só pra ver como se sentia. Mas desta vez isso soa
completamente diferente, porque agora tudo está em seus ombros. Os
negócios da família são agora seus. A família e todos os funcionários
olham, agora, pra você.
Desta maneira você sabe um pouco sobre como Salomão se sentiu quando
sentou no trono de Israel. Ele não recebeu um negócio de família de seu
pai; em vez disso, ele recebeu um reino, uma nação. Salomão é agora um
rei de uma nação peculiar, de pessoas que são a possessão do Senhor do
Universo. Ele está agora sentado no trono e está comandando a nação.
Salomão deve ter percebido rapidamente que haveria consequências das
escolhas que faria como rei. Cada escolha que fizesse traria consequências
que afetariam não apenas a ele, mas a todo aquele grande número de
pessoas. É por isso que em seu reinado como rei, uma das primeiras coisas
que Salomão faz é pedir ajuda a Deus. Deus perguntou a ele o que ele
queria receber. Salomão poderia pedir a Deus qualquer coisa naquele
ponto, mas ainda assim escolheu pedir por sabedoria. Por que ele pediria
por sabedoria? Porque ele sabia que haveria consequências nas escolhas
que fizesse para todos no reino.

A razão do livro de Provérbios estar na Bíblia é porque há consequências
nas escolha que você faz. Você pode não ser o rei, mas é um marido.
Como marido, as decisões que toma não afetam apenas a você, afetam a
outra pessoa que é agora uma com você. Você nunca pode fazer uma
escolha onde a consequência afetará apenas a você; afetará a ela também,
para o resto da sua vida. Você pode não ser o rei, mas é um pai, e há
consequências para suas escolhas que afetam não apenas sua esposa, mas
também a seus filhos. Algumas escolhas não apenas afetam a eles em
curto prazo, mas afetam para sempre. O livro de Tiago dirá no capítulo
1:5: “E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a
todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada.” A oração
de Salomão, ao sentar-se no trono de Davi, não deveria ser feita apenas
por ele, mas por todo marido, pai, mãe, filho e cristão.
Deus respondeu a oração de Salomão e ele ficou conhecido como o
homem mais sábio que já vivera no planeta. Não demorou muito até que
não apenas seus súditos viessem a ele para fazer perguntas; rainhas e reis
estrangeiros também viriam e sentariam-se diante dele, e ficariam
maravilhados com sua sabedoria.

O Que é um Provérbio?
I Reis capítulo 4:32 nos diz que ele escreveu mais de 3000 provérbios e
1005 canções. Eu mal posso me recordar de provérbios, mas temos alguns
em nossa cidade: “Você pode guiar um cavalo à água, mas não pode fazêlo beber.” “Mais vale um pássaro na mão do que dois voando.” “Pense
duas vezes antes de agir.”
Salomão é autor de mais de 3000! Em inglês, um provérbio é uma palavra
composta: “pro” e “verb”. Isso significa: “um lugar de palavras”. Um
provérbio traz um grande princípio, uma grande verdade, ou um grande
pensamento, e faz com que isso seja resumido em poucas palavras para
que uma pessoa possa se lembrar dele facilmente.
Eles estão na ponta da língua, em sua cabeça. Podem ser levados com
você. Na Bíblia hebraica, isso é uma palavra que significa “comparar”. É um

sentido muito próximo do que lemos no livro de Salmos; são poemas.
Exceto que esses poemas, ou palavras sábias, são curtas e compactas.
Portanto, quando lemos Provérbios 10 até 31, Salomão usa pequenas
figuras para comparar pensamentos. A primeira linha é um pensamento e a
segunda linha outro pensamento cujo objetivo é dar significado ao primeiro
pensamento. Geralmente, a segunda linha é a mais importante. A primeira
linha está dando a você o pensamento, mas a segunda linha está dizendo:
“Você não pode perder isso.” Dá a você um pensamento oposto, similar, ou
dá um significado um pouco mais profundo. Quando aqueles dois
pensamentos são colocados lado a lado, nós entendemos. Esses provérbios
são sobre sabedoria.

Sabedoria e Perícia
Quando eu estava crescendo, costumava ouvir as pessoas dizerem sobre
pregadores: “Ele é tão espiritual, mas não é sábio com as coisas desse
mundo”. Isso significava que ele estava sempre em seu estudo, com a
cabeça nas nuvens pensando sobre Deus, mas, honestamente, aqui na
“terra”, ele não valia nada. Mas essa não é uma declaração precisa sobre
uma pessoa espiritual. No pensamento hebreu, quanto mais espiritual você
era, melhor você era na vida aqui neste mundo. Para o povo hebreu,
sabedoria não era algo teórico. Não é teoria alguém fazer algo e então
outra pessoa testar para ver se é verdadeiro. Sabedoria era prática.
Através do Velho Testamento, a palavra sabedoria era usada para falar
sobre pessoas que são boas naquilo que fazem. Era usada na construção
do tabernáculo. Deus pôs o seu Espírito em alguns homens para que
fossem sábios na construção e no trabalho. Sabedoria, falando de maneira
simples, é ser um mestre habilidoso no que você faz. Refere-se a ser um
professor sábio, um carpinteiro sábio, um engenheiro sábio ou um
matemático sábio.
Há um homem em nossa igreja que é carpinteiro. Pessoas me perguntaram
se eu já vi o trabalho dele. Ele é capacitado! Ele é um mestre; é bom no
que faz. Ele é um especialista em carpintaria. A palavra hebreia para

sabedoria, chokmah, é melhor descrita pela palavra em português
“perícia”. Isso significa ser perito no que você faz. Muitas pessoas podem
ser realmente boas em seus negócios, e ainda muito ruins em outras áreas
da vida. Há alguns carpinteiros capazes que tem múltiplos casamentos
fracassados. Há alguns homens de negócios capazes que faliram inúmeras
vezes.
O livro de Provérbios está, finalmente, nos dizendo que Deus quer que
sejamos bons nesta vida como um todo. A ideia central de Provérbios é
sermos peritos em saber viver. Como ousamos ser tolos o bastante para
nos tornarmos ótimos no que fazemos no trabalho, mas totalmente
fracassados em casa ou na igreja? Como podemos ser tão talentosos em
bater uma bola, e ainda tão ruins em relacionamentos? É disso que
Provérbios fala.
Provérbios não contém todos os 3000 provérbios de Salomão. Contém
apenas cerca de 500, de acordo com os especialistas. Os primeiros 9
capítulos do livro de Provérbios são diferentes dos capítulos 10-31. Há uma
mudança dramática no capítulo 10. Na verdade, o capitulo 10:1 apenas
diz: “Provérbios de Salomão”, e começa a listar palavras sábias em,
geralmente, duas sentenças.
Meus netos vieram pescar outro dia e pegaram 4 peixes. Eles tinham um
anzol; eles não poderiam pegar nada sem um anzol. Em Provérbios, os
primeiros 9 capítulos são a introdução, e eles agem como o anzol para o
restante do livro. Salomão lança o anzol em sua mente. Ele trabalha para
deixá-lo interessado em ler seus provérbios. Salomão inicia nos dizendo por
onde começar. Como você começa a se tornar sábio vivendo como marido,
esposa, filho, filha, professor, empresário, etc.? Como nos tornamos sábios
como cristãos? De acordo com Provérbios 1:7: “O temor do Senhor é o
princípio da sabedoria; os tolos desprezam a sabedoria e a instrução.” Ele
continua em Provérbios 9:10 dizendo: “O temor do Senhor é o princípio da
sabedoria, e o conhecimento do Santo é prudência.”
Em outras palavras, “o temor do Senhor” é o início da perícia sobre como
preparar uma vida para nós; é o “insight” sobre o que significa ser um
especialista sobre a vida.

O Temor do Senhor
A frase “O temor do SENHOR” aparece 18 vezes no livro de Provérbios.
Esta é a chave para obter conhecimentos sobre a vida. O que é o temor do
SENHOR? O SENHOR é Jeová, Soberano Senhor do universo; o
Onipresente. Ele é Aquele que sempre foi, e sempre será. É o temor a Ele
que aponta o caminho sobre como ser um perito a respeito da vida. Temor
tem um lado negativo que estudiosos e cristãos não querem encarar, mas
você não pode fugir disso. Você tem medo e dá meia volta porque há um
perigo associado a essa ideia. Mas há um lado positivo nessa palavra.
Significa “completa admiração”; “respeitar”. Portanto há um lado positivo
quando permanecemos no temor de Deus, mas há um lado negativo onde
tendemos a nos afastar um pouco. Não queremos chegar tão perto.
Como isso nos leva a um caminho correto de vida? Há dois elementos
envolvidos:
1. Devemos temer quem Jeová é.
2. Devemos temer o que Jeová ordenou.
Na introdução de Provérbios, Salomão diz que Ele é o Criador. Quando Ele
criou o universo, Ele o criou da maneira certa. Ele não fez besteira, Ele o
fez como um perito; Ele o fez habilmente. Quando você vê o que Deus fez,
do nada, percebe que Ele fez um excelente trabalho!

 Quem é Jeová?
Viver corretamente começa com esta verdade. Jeová, o Deus a quem você
serve, é o Criador do universo. Ele é também o Criador da vida. Se Deus é
o Criador e criou a vida, então Ele é o perito em como a vida deve ser
vivida. O princípio da sabedoria está em conhecer a Deus. Nós O
admiramos como Criador e queremos correr em Sua direção, mas somos
cautelosos porque Ele é maior do que nós; Ele é diferente de nós. Ele é
Aquele que transcende. Ele está no tempo, mas também está fora do
tempo. Como Criador da vida, Deus sabe como a vida deve ser vivida.

Deveríamos ter uma nova apreciação por Ele; deveríamos desejar ouvir o
que Ele diz.
Meu pai adquiriu uma enfadardeira (para feno) no meio da temporada, e
havia uma torção nela. Chamamos o homem que a vendeu para consertála, mas ele não conseguiu. Esse homem chamou o fabricante, que enviou
alguém capacitado a consertá-la. O homem que nos vendeu não fabricou a
enfadardeira, mas pensou conhecer o bastante para consertá-la. Mas não
pôde. Era necessário um perito para fazer o conserto.
É assim que funciona com Deus. Esta é a razão porque O tememos, O
respeitamos e permanecemos em reverência diante dEle. Nós conduzimos
a vida pensando que somos os peritos. Nós conduzimos a vida sabendo
que Ele é o perito. Não O questione; Ele sempre está certo!
É como eu em relação com meu pai. Eu o temo; eu o temo por quem ele
é. Eu o ajudo na fazenda, e nem sempre vemos as coisas do mesmo jeito.
Mas tenho que lembrar que a fazenda é dele, e que estou apenas
ajudando. Mas algumas vezes eu quero acreditar que eu sei mais do que
ele, e então eu o questiono. Deixe-me dizer o que eu aprendi…Quando
faço do jeito dele, geralmente dá certo! Isso significa que se tivesse feito
do meu jeito, teria dado errado. Embora papai não diga, eu posso sentir
que ele quer dizer: “Você sabe que estou certo.”
Deus está nos dizendo: “Estou certo! Confie em mim. Acredite em mim. Eu
sou o Autor da vida. Eu criei você. Eu sei como você deveria viver. Confie
em mim!” Você precisa ter o temor de que, se não o fizer, o que Ele diz vai
se concretizar e não vai funcionar pra você. Haverá consequências para as
escolhas erradas que você faz, assim como há consequências para as
escolhas corretas que você faz. Conheça quem Ele é.

 O que Jeová ordenou?
Saiba o que Ele mandou ser feito. Deus quer que conheçamos as Leis do
Pai. Elas são corretas. Você pode gastar o resto da sua vida testando-as, e
quando o teste acabar, você verá que estão certas. Mas durante o
processo de teste, você pagará o preço aprendendo isso.

Temos esta ideia de que a experiência é a melhor escola; isso é errado... A
experiência é a segunda melhor maneira de aprender. O melhor mesmo é
acreditar no que já foi dito que é o certo pelo Mestre. Esse Mestre é Deus.
Nem sempre acreditamos nEle, então O testamos. Isso se chama
experiência, e anos depois pensamos que a experiência é a melhor escola.
Pensamos que temos de ir e descobrir por nós mesmos. Por que descobrir
por nós mesmos quando temos o livro inteiro de Provérbios nos dizendo o
jeito certo de fazer as coisas?
Isso não faz sentido pra mim! Aprender pelo modo mais difícil se chama
tolice. O livro de Provérbios diferencia o caminho do tolo, da pessoa que
não confia ou crê em Deus, e o do sábio, que acredita em Deus.
Todos concordamos com a lei da natureza. A lei da natureza é verdadeira.
Há algumas leis na natureza que, não importa quantas vezes sejam
testadas, ainda são verdadeiras. Se você vai ao lago e decide caminhar na
água, garanto que você vai se molhar. Você não pode andar na água sem
se molhar. É impossível porque a lei da natureza diz que a água não pode
te segurar, e você vai afundar. Teoricamente, você não pode andar na
água. Você pode andar através da água, mas você vai ficar molhado, toda
vez.
Temos um campo para a juventude, com um poste de escalada com cerca
de 15 metros de altura. Colocam uma correia em você e você pula do
poste. Imagine se uma das nossas crianças decidisse pular sem a correia...
Isso iria machucar, sempre. Você pode até não morrer, mas garanto que
vai se machucar toda vez que pular de uma altura de 15 metros, porque é
a lei da natureza. Ela é verdadeira!
Do mesmo modo, a igreja precisa acreditar na Lei do Pai. É verdadeira. O
que Ele diz é verdade; vai acontecer. Você não pode desafiar isso. O Deus
que criou o universo não criou o caos; Ele criou o cosmos e a ordem. Ele
não quer seus filhos vivendo de maneira caótica, em desordem; Ele quer
que vivam em ordem. Ele diz: “Conheça a Mim, Deus de ordem; tema
quem Eu sou e o que tenho ordenado.” Se você respeita o que Ele
ordenou, você conduzirá sua vida em sintonia com Ele. E quando você tem

sua vida em sintonia com Ele, haverá uma consequência positiva.
Desagrade-O, e haverá uma consequência negativa.

Faça do Jeito dEle
Como Provérbios se encaixa na grande história da Bíblia? O Novo
Testamento ensina que Deus não é apenas Criador, mas também
Redentor. Ele entrará na vida daqueles que fazem escolhas erradas (e
fizemos uma terrível escolha no Jardim do Éden) e os colocará de volta no
caminho certo. Ele nos fará conhecê-Lo perfeitamente através de Seu
Filho. Conforme O conhecemos perfeitamente através de Seu Filho, nos
tornamos peritos em viver. Se você é carpinteiro, não colocará seu dedo
embaixo de uma serra quando está cortando! Haverá um terrível
consequência; você perderá um dedo! Para se tornar um perito em viver,
temos que fazer as coisas do modo dEle.
Salomão gastou 9 capítulos tentando captar nossa atenção, o que significa
que temos realmente a tendência para sermos tolos. De fato, Salomão, o
homem mais sábio do planeta, o autor do livro de Provérbios, tomou a
decisão mais tola que um homem poderia tomar. Ele amou outras
mulheres que não a sua esposa, porque teve 700 esposas e 300
concubinas. Algumas pessoas chamariam este homem de tolo. Creio que
ele escreveu Provérbios antes disso, não depois. Sabendo que ele não fez o
que aconselhou que fizéssemos, e como sua vida mudou, deveríamos
entender ainda mais. Faça o que ele diz, não o que ele fez. Ele derrubou o
reino inteiro. A casa de Deus foi queimada.
Salomão escreveu a seu filho, Roboão, implorando que ele fosse habilidoso
quanto à sua vida, e mesmo assim Roboão rejeitou suas palavras. E por
causa disso 10 tribos do reino foram tomadas e dadas a Jeremias. Por
favor, rejeite o pensamento que você deveria desejar ser habilidoso em
seu trabalho ou negócio; você deveria desejar ser habilidoso com a vida, e
em como vivê-la.

Permaneça no Caminho
Esses primeiros 9 capítulos nos diz para ficarmos no caminho certo, o
caminho da sabedoria, e nos tornar peritos em viver a vida. Permaneça no
caminho, e não se afaste dele. Me disseram que há uma estrada de terra
no Canadá que tem uma placa numa intersecção que diz: “Tenha cuidado
com o caminho que você escolhe – você permanecerá nele por muito
tempo!”
Cuidado com o que você escolhe. Você pode escolher ser sábio, ou pode
escolher ser tolo. Tolice não tem nada a ver com o seu intelecto; tem tudo
a ver com sua moralidade. Ser tolo é rejeitar o temor do Senhor como seu
guia, sua premissa e seu alicerce. Ser sábio é aceitar isso e tomar decisões
baseadas nisso.

Escolha a Gangue Certa
Na introdução do capítulo 9 do livro de Provérbios, Salomão está nos
dizendo para tomarmos cuidado com as pessoas com as quais nos
reunimos – nossa “turma”. Sei que não temos “gangues” como aqueles das
grandes cidades, mas ainda assim as temos. Você apenas não ouve falar
delas como ouve sobre as de cidades grandes. Numa cidade grande, você
escolhe um grupo para ser aceito. Você se adapta a ele, eles influenciam
você e você se torna como eles. Como pai, Salomão está preocupado com
o grupo de pessoas que seu filho irá escolher. Salomão sabe que a escolha
(quanto a amigos) de seu filho irá determinar quem ele se tornará e que
escolhas ele fará. A escolha de amigos que ele fizer irá revelar quem ele
verdadeiramente é.
Você entende isso? Minha esposa e eu estivemos temerosos sobre quem
seriam os amigos de nossos filhos quando eles fossem para a escola. A
razão disso é que o “brucutu” que era da minha classe quando eu fui pra
escola tinha um filho, que também era um “brucutu”, e estava na classe do
meu filho. Ele era como seu pai. Seu pai era como seu avô. Eu me
perguntava se esse ciclo tinha se quebrado, mas não tinha. Meus pais me

encorajaram a não andar com o brucutu, e eu encorajei meu filho a não
andar com o filho do brucutu.
A razão disso é que meu filho poderia não ter influência sobre ele, mas ele
poderia ter influenciado meu filho. O resultado poderia ser desastroso.
Depois, quando meu filho foi para a faculdade, ele ia se juntar a uma
gangue e eu escrevi uma carta pedindo a ele que não fizesse isso. Você
chama isso de fraternidade e irmandade (ou república), mas eu os chamo
de gangues, e eu tentei convencê-lo a não se juntar a uma. Eu sei que iria
influenciá-lo. Não estou dizendo que todas as gangues são ruins. Há
turmas que são legais, mas você precisa se unir à turma certa se você quer
ser um perito em saber viver. Você será influenciado pelas pessoas com as
quais você convive.
A vida era diferente 150 anos atrás. A influência número um na vida de
uma pessoa era sua família. A família toda vivia realmente próxima, então,
sendo assim, os valores familiares não mudavam. Hoje, andamos com
pessoas de todo lugar e em tenra idade. A Bíblia diz para sermos
cuidadosos com quem convivemos.
Pais, sejam cuidadosos, porque se vocês convivem com as pessoas erradas
e começam a fazer as escolhas que elas fazem, haverá consequências se
vocês são cristãos. Homens, tenham cuidado com a mulher que deseja
quebrar a aliança que tem com seu marido ou seu Deus. Se afastem desta
mulher. Mulheres, tenham cuidado com o homem que deseja romper o
relacionamento com sua esposa de sua juventude. Fiquem longe deste
homem. Eles podem estar numa má situação em casa, e isso pode parecer
certo, mas não é. Isso não trará a você o que você pensa; isso lhe trará a
morte.
Nesses primeiros 9 capítulos, Salomão fala frequentemente sobre a mulher
adúltera. Ele diz aos homens para beber a água de suas próprias cisternas;
não testem a água de lá porque, no fim, ela os matará. Ele escreve sobre
duas mulheres paradas na rua, uma vestida como uma prostituta e outra
sábia, vestida apropriadamente. A sábia está dizendo: “venha, me siga;
não se apaixone por ela! ”

Tornando-se um Perito
Este é um livro sobre casamento, um livro sobre parentalidade, sobre
finanças, empréstimos e bebidas que você bebe. Este é um livro que cobre
cada área da sua vida! É sábio dizer: princípios da verdade que são
verdadeiros. Não resista a eles; não teste-os! Meu pai me ensinou que se
você brinca com fogo, vai se queimar. Eu brinquei com fogo duas vezes
antes de me queimar. Meu pai estava certo. Deus está certo. Viva a vida
do Seu modo, e se tornará um perito em viver.
Você já precisou de mais dinheiro ou pensou que mais dinheiro mudaria
suas circunstâncias pra melhor? O livro de Provérbios diz que você não
precisa de mais dinheiro; precisa de mais sabedoria. Se você tiver mais
perícia em viver, isso realmente mudará sua vida. Torne-se um perito
sobre a vida. Isso começa com o temor do Senhor. Finalmente, o Novo
Testamento ensina que Jesus é nossa sabedoria.
Não quero tomar uma decisão errada como pai, marido ou pastor, porque
minha escolha terá uma consequência para você e para a minha família.
Escolha ser sábio. Escolha ser um perito em saber viver. Conheça quem o
Criador é e saiba que sua criação é correta. Não deixe que a experiência te
ensine; deixe que Deus seja o seu professor.

