
 

A voz da sabedoria 
Estudo 5 –Ninguém gosta de ser corrigido (Pv 3.11-35) 

Já se tornou motivo de piada a cena do motorista perdido na estrada, sem saber se deve pegar 

o próximo retorno ou seguir adiante, mas sem querer parar para perguntar e pedir ajuda. Fica 

melhor ainda se um dos passageiros (por exemplo, a esposa) estiver ao lado dizendo: “Eu falei 

para não pegarmos aquele atalho!”. Com a popularização dos GPS, essa situação ficou mais 

rara; porém, o motorista mais teimoso ainda consegue escolher o trajeto, cabendo ao 

aplicativo ir se adaptando – apenas “recalculando rota”. 

A sabedoria atua em duas direções complementares: uma positiva, e outra negativa. 

Positivamente, a sabedoria nos aponta o bom caminho, ensina por que ele é bom, mostra as 

vantagens de segui-lo e apresenta os meios de alcançá-lo (Pv 3.13-26). Negativamente, a 

sabedoria nos aponta o caminho mau, ensina por que ele é ruim, mostra os malefícios de 

seguir por ele e apresenta os meios de evitá-lo (3.32-35). 

As duas formas são necessárias, mas nem sempre vemos a segunda com bons olhos. Por isso, 

Salomão alerta seu filho (Pv 3.11): não rejeite a disciplina do SENHOR, nem fique magoado com 

a repreensão dele. 

Sim, muitas vezes o Senhor nos faz enfrentar as consequências das nossas decisões e atitudes 

insensatas. Foi assim desde o princípio, quando nossos primeiros pais escolheram dar ouvidos 

a Satanás, desobedeceram um comando direto do Criador e comeram o fruto da árvore do 

conhecimento do bem e do mal (Gn 3.1-6). O resultado de sua insensatez (dentre outras 

coisas) foi serem expulsos da presença de Deus e impedidos de comer o fruto da àrvore da 

vida, o que eventualmente os levou à morte (3.22-24; 5.5). 

Certamente é com essa história em mente que Salomão afirma que a sabedria é árvore da vida 

(Pv 3.19). Adão e Eva agiram com insensatez, e como castigo ficaram privados da sabedoria – e 

ainda privaram dela toda a sua posteridade. 

Nós, como seus descendentes, nascemos com um coração já inclinado para a insensatez do 

pecado, a loucura da rebeldia, o caminho que leva à morte (Gn 6.5; Jr 17.9; Mc 7.21). E, 

desprovido de sabedoria, nosso coração sequer vai perceber que está percorrendo caminhos 

de morte (Pv 14.12; 16.25)! Portanto, sempre haverá lugar para a ação negativa da sabedoria, 

disciplinando e castigando a maldade em nós. 

O conflito entre nossa natureza insensata e a sabedoria santa de Deus é a razão porque tantos 

mandamentos da Bíblia são dados na forma negativa: Não faça isso, não faça aquilo! (Pv 

3.7,27-31; Êx 20.3-17). 

Por que alguns motoristas não gostam de perguntar por direções? Você é assim, ou conhece alguém 

assim? Por que isso acontece? Será uma dificuldade de aceitar que está perdido? 

Assim como as crianças, não gostamos muito de ser corrigidos, de ouvir um “NÃO!” e nem de ser 

disciplinados, não é? Você acha que isso pode ter a ver com o nosso orgulho (Pv 3.7)? Compartilhe sua 

impressão com os demais. 



 

Porém, é importante entendermos que isso não é sinal de que Deus nos odeia, mas ao 

contrário (Pv 3.12): O SENHOR repreende a quem ama, assim como o pai repreende ao filho a 

quem quer bem. A comparação com os pais terrenos é muito instrutiva, pois aponta a nossa 

experiência comum de que as crianças frequentemente precisam ser disciplinadas por pais 

amorosos (Pv 13.24; 22.15; 29.15). Isso não significa ignorar que muitas vezes os pais erram ao 

disciplinar (para mais ou para menos); afinal, Deus é a própria fonte infinita da sabedoria e 

amor, e nos disciplina para a santidade (Hb 12.7-10). 

De qualquer forma, é reconfortante sabermos que o Senhor já providenciou para que um dia a 

árvore da vida esteja plenamente acessível a todos os seus filhos novamente (Ap 22.2,3). 

Jesus, o Cordeiro de Deus, conquistou isso para nós! Esperamos que ele volte logo, mas até, 

podemos encontrar sabedoria e correção divina para nós na Escritura Sagrada (2Tm 3.16,17). 

Pr. Alceu Lourenço 

Pare e reflita 

Como você avalia a sua maneira de “dirigir” sua vida? Você tem sido um motorista que humildemente 

procura a correção? Ou tem sido um motorista orgulhoso, que se recusa a ser corrigido? 

Onde Deus tem trazido correção para a sua vida? Leitura da Bíblia? Crentes mais experientes? 

Liderança da igreja? Sermões? Compartilhe com os irmãos. 


