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Introdução: o livro de Provérbios é uma coleção de ditados substanciais, onde verdades 
importantes são expostas. Dentre as principais virtudes desse livro, a principal delas, sem 
dúvida, é a busca pela sabedoria. Enfrentar as dificuldades da vida com uma postura correta é 
uma grande vantagem. Problemas todo mundo tem, a diferença está na maneira como 
reagimos diante deles. Nesse aspecto, a sabedoria expressada por Salomão no Livro de 
Provérbios nos dá direção para os enfrentamentos e demandas da vida.   

 
É preciso saber viver e reagir corretamente diante dos problemas. Com base nisso, no estudo 
dessa semana, veremos dois conselhos de Salomão que nos levam a assumir duas posturas. 
Quando assumimos essas posturas, Deus nos dá direito a duas promessas.  

 
Vejamos, então, quais são as duas posturas propostas por Salomão: 

 
1. Vencer a armadilha da comparação – a primeira postura diz respeito a vencermos a armadilha 

da comparação. Por isso Salomão nos aconselha a não termos inveja dos pecadores (Pv 23:17). 
A inveja não é um bom sentimento em qualquer situação, principalmente inveja dos 
pecadores. Ao dizer isso, Salomão, na verdade, está se referindo à comparação que muitas 
vezes fazemos com o ímpio (o homem que não teme a Deus).  
 
Olhamos para a nossa vida, nos damos conta do esforço que estamos fazendo para continuar 
no caminho de Deus e comparamos com as “facilidades” que aqueles que não caminham com 
Deus têm. Então, a pergunta surge no nosso íntimo: “Será que vale a pena permanecer nesse 
caminho?”. Aquela sensação de que tudo ficou mais difícil depois que nos entregamos a Deus 
se torna mais real, e se não formos firmes nas nossas convicções, podemos cair na armadilha 
da comparação e ficarmos preso nela. 

 
2. Perseverar no temor – a segunda postura nós encontramos ainda no verso 17, quando 

Salomão diz se que “devemos perseverar no temor do Senhor todo dia”. Permanecer no 
caminho também é resultado de uma espiritualidade que se desenvolve diariamente. 
Perseverar no temor do Senhor é viver a vida com Deus com responsabilidade, é ser sério com 
as questões espirituais. 
 
Em Filipenses 2:12, o Ap. Paulo diz que devemos desenvolver a nossa salvação com temor e 
tremor. Isso se refere a não nos distrairmos e perdermos o foco no momento das batalhas. 
Muitos se distraem, se deixam levar pelos pensamentos negativos, pelos sentimentos de 
autopiedade, ao invés de temer a Deus, e confiar no seu poder e amor por nós.  
 
Quando assumimos as posturas que acabamos de ver, temos direito a duas promessas:  

 
1. Bom futuro – em primeiro lugar, Salomão diz que teremos bom futuro. Muitas pessoas vivem 

pressionadas no presente com medo do seu futuro. Muitos vivem preocupados com a velhice, 
com a aposentadoria, se ela será suficiente ou não para lhe garantir uma vida digna. Fazer o 
nosso melhor é responsabilidade nossa. Semear no presente para poder colher no futuro é 
uma postura sábia.  
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Todavia, o nosso futuro está nas mãos de Deus, Ele é quem vai recompensar aqueles que 
perseverarem no seu caminho. E nesse caso, temos que entender que as dificuldades do 
presente não se comparam à recompensa do nosso investimento no caminho de Deus. A 
promessa é de um bom futuro para aqueles que perseveram no temor do Senhor e vencem a 
armadilha da comparação. 

 
2. Não serei decepcionado – a segunda promessa, que também se encontra no verso 18, é que 

não seremos decepcionados. Salomão diz que “não será frustrada a nossa esperança”. 
Esperança é aquilo que se projeta para o futuro, que alimenta a alma nos momentos difíceis, e 
a Bíblia garante aos que vencem a armadilha da comparação e perseveram no temor do 
Senhor, que não haverá frustração. 

 
Na última carta escrita pelo Ap. Paulo, num dos momentos mais delicados da sua jornada, no 
final da sua vida, em meio às tribulações, Paulo declara: “porque sei em quem tenho crido e 
estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia” (2 Tm 1:12). Paulo 
tinha certeza que a sua conduta era correta, e isso produzia convicção total de que não seria 
decepcionado por Deus. Da mesma forma, mantenha-se firme porque aquele que prometeu é 
fiel e, certamente, a sua esperança não será frustrada! 
 


