
APEGA-TE AOS BONS CONSELHOS E EVITA OS MAUS

INTRODUÇÃO
Olá! Graça e paz da parte de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Amém! Você que nos
assiste e nos acompanha seja muito bem-vindo, você está no Canal Beit Sêfer Escola
Bíblica à distância. E eu estou muito feliz pela sua audiência e grato a Deus por todos que
nos assistem e nos acompanham.
De fato, todos nós estamos rodeados de bons e maus exemplos, eles são comuns ao
longo da vida. Enquanto os bons exemplos devem ser seguidos, os maus
exemplos devem ser evitados. Todos nós temos momentos na vida em que vamos
precisar de algum conselho. Qualquer um pode dar um conselho, mas nem todos são
capazes de dar um bom conselho. Tenha a certeza de que a pessoa que te
aconselha conhece e pratica as doutrinas da Bíblia e tem um relacionamento genuíno
com Deus: "Os planos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso"
(Provérbios 12:5). Atenção, pessoas boas também podem dar maus conselhos. Muitas
vezes pessoas podem ter a intenção de nos ajudar, mas desconhecem o contexto da
situação e acabam dando conselhos errados.
Sempre que alguém nos aconselha em alguma área da nossa vida, não podemos
seguir o conselho sem pensar e sem pesar as palavras. Por isso peça sabedoria a Deus
para seguir os bons conselhos. Quero convidar você nesse momento a prestar atenção ao
que o escritor sacro nos deixa de instruções para a nossa saúde espiritual e por que não
dizer física também. O segredo da vida santa, ela é, em primeiro lugar, a confiança em
Deus que nos capacita a trilhar o caminho da justiça e retidão.

Convido a todos a ler a Bíblia em Provérbios 4:20-27 – “Filho meu, atenta para as
minhas palavras; às minhas razões (ensinamentos) inclina o teu ouvido. 21 Não as deixes
apartar-se dos teus olhos; guarda-as no íntimo do teu coração. 22 Porque são vida para
os que as acham, e saúde para todo o seu corpo. 23 Sobre tudo o que se deve guardar,
guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. 24 Desvia de ti a falsidade
da boca, e afasta de ti a perversidade dos lábios. 25 Os teus olhos olhem para a frente, e
as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. 26 Pondera a vereda de teus pés, e todos os
teus caminhos sejam bem ordenados! 27 Não declines nem para a direita nem para a
esquerda; retira o teu pé do mal”

DESENVOLVIMENTO
É importante destacar que um conselho, por si só, não é bom ou mau. Desta forma
antes de qualquer coisa deve-se ver o seu conteúdo, principalmente a sua relação com a
Bíblia, e, também, o histórico de quem deu os conselhos. Precisamos ver se o conselho
está de acordo com a Palavra de Deus. Seguir um conselho que vai contra o que a
Bíblia ensina tem consequências graves na nossa vida, pois os melhores conselhos são
aqueles baseados em seus ensinamentos.



O chamamento, "Filho meu", dá início a lição. Aqui a relação familiar é mantida em
mente. O tema é: "Apega-te àquilo que é bom". A lição é seguida por um apelo para que
mantenham o ouvido (v.20), coração (v.23), a linguagem (v.24), os olhos (v.25) e os pés
(v.26-27), ou seja, todo o corpo na direção que conduz à vida.

ATENDAMOS AS SUAS ORIENTAÇÕES
O escritor começa com um apelo para estarmos atentos. O termo que ele usa no hb.
qashab, significa: ouvir, estar atento, prestar atenção, inclinar (os ouvidos), dar ouvidos,
escutar, dar atenção. Na verdade, tem muita gente que escuta, mas não ouve. Estar
atento significa por toda nossa atenção em algo; é uma atitude de respeito, cuidado,
reverência, diligência e disciplina. Mas o autor não satisfeito com o apelo anterior apela
ainda: “às minhas razões (ensinamentos) inclina o teu ouvido”; ele usa então um outro
termo no hb. natah, que apesar de ser sinônimo de qashab ele tem outro significado:
dobrar-se, humilhar-se, atitude de submissão, de reverência. Ou seja, não basta apenas a
pessoa estar atenta ele precisa inclinar-se para ouvir a Palavra de Deus e ter uma
atitude ensinável, está disposta a ouvir o que o Senhor está dizendo. Infelizmente há
pessoas que não são ensináveis, estão cheias de si, que não estão abertas para ouvir a
voz de Deus.Mas o autor diz aos seus ouvintes que é necessário estar disposto ao ouvir
a voz de Deus.
Você já se perguntou: Por que é necessário estar atento e inclinar nossos ouvidos e dobrar
nossa vontade a vontade do Senhor? Estar atento nos permite ouvir a sua voz
claramente, entender a sua vontade, cumprir os seus desígnios. Nos leva a nos
rendermos ao Senhor, e isso permite que Ele poderá atuar em nós, perdoando, curando,
coroando-nos de bênçãos e misericórdias (Salmos 103:2-5).
A voz de Deus nos leva a fé que vem como resultado de ouvir suas palavras. Muitas
pessoas leem a Bíblia, porém, são poucas as que ouvem Deus e põe em prática seus
ensinamentos (Tiago 1:22-25). Infelizmente há pessoas que não dão ouvidos a Palavra de
Deus porque suas mentes estão cheias de outros pensamentos e posicionamentos
pessoais, resultado de uma alma contaminada pela falta de perdão e outras emoções
doentias.

NÃO DEVEMOS APARTAS DAS SUAS PALAVRAS
No apelo que o mestre faz pela pureza, apelo profundo e recorrente na revelação do
Antigo Testamento, encontramos o conceito que Jesus destacou de forma ainda mais
intensa no Novo. Ele falou da necessidade da pureza da alma quando mostrou que o
coração do homem é a fonte de todos os pensamentos e atos maus (M; Ma). Ele
anunciou a pureza de coração como uma das bem-aventuranças da nova aliança (M).
O autor continua e diz: “Não as deixes apartar-se dos teus olhos...” (v.21a). Isto significa
que jamais a percamos de vista, que jamais a deixemos de tê-la em conta e de aplicá-la
a nossa vida. No vers. 21 o mestre demonstra que não é suficiente ouvir instruções
sábias: estas devem ser assimiladas, ponderadas, e entesouradas no centro do ser do
homem: “Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti” (Salmos



119:11) e “Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração” (Lucas
2:19). Observe que a história de sucesso do Líder Josué foi que ele teve o cuidado “…de
fazer conforme a toda a lei e dela não se desviou, nem para a direita nem para a
esquerda…” (Josué 1:7-8), apesar de suas habilidades, sua força física, sua estratégia
militar, sua experiência no campo de batalha e ter aprendido a liderar comMoisés.
Outro aspecto importante é que os versículos 21 e 23 nos fornecem a chave para toda
esta série de lições, ao dizer: “…guarda-as no íntimo [NVI – fundo; RC – no meio; RA –
dentro] do teu coração” (v.21b) e “Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu
coração, porque dele procedem as fontes da vida” (v.23). A sabedoria conduz à vida; mas,
fundamentalmente, a sabedoria se origina, não em seguir uma coleção de sábios
preceitos, mas se origina no coração, o foco da mente e da vontade e a fonte da ação. No
hb. existem dois termos leb e lebab, enquanto um significa apenas o coração como órgão
ou outro significa o homem interior, mente, vontade, coração, alma, inteligência. As
palavras de nosso Senhor, sobre essa questão: “O homem bom, do bom tesouro do seu
coração tira o bem...” (Lucas 6:45a).
Por que o autor quis dizer precisamente no íntimo? Porque se a verdade de Jesus, Sua
Palavra está entronizada em nosso coração, ele estará limpo e cheio de vida, e isto
determinará todas as experiências de nosso viver diário. Nosso coração, nossos
sentimentos de amor e desejos, dita em grande maneira como vivemos. Assegure-se de
que seus afetos o levem para a direção correta. Ponha limites a seus desejos: não vá
detrás de tudo o que veja.

CONCLUSÃO
Nosso coração, nossos sentimentos de amor e desejos, dita em grande maneira como
vivemos devido a que sempre encontramos o tempo para fazer o que desfrutamos.
Salomão nos diz que devemos tomar cuidado com nossos afetos, que nos asseguremos e
concentremos nesses desejos que nos manterão no bom caminho. Desta forma assegure-
se de que seus afetos o levem para a direção correta. Ponha limites a seus desejos: não
vá detrás de tudo o que veja. Olhe para frente, mantenha seus olhos fixos na meta, não
se desvie no que lhe pode conduzir a perdição.
O autor finaliza a sentença com a expressão: “Porque são vida para os que as acham, e
saúde para todo o seu corpo” (v.22). Se aplicarmos estes princípios a nossa vida diária
teremos a cura da nossa alma e vitória garantida pelo Senhor através de Sua Palavra.
Por fim ele convida a “Ponderar a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam
bem ordenados!” (v.26), o sentido dessa palavra é a remoção de tudo quanto pode
servir de obstáculo moral é subentendida. Mas isso ainda não é tudo. Também é
recomendado a verificar que seus caminhos sejam bem ordenados. A raiz desta palavra
significa "tornar firme". Tendo sido desimpedida dos obstáculos, a estrada em seguida
deve ser feita firme não declinando “…nem para a direita nem para a esquerda…” (v.27),
e então não se poderá alguém desviar dela.
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