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Engano há no coração dos que maquinam o mal; 
mas há gozo para os que aconselham a paz.  

 

Que provérbio clássico! Se você gosta de desvendar ditados obscuros, aqui 
está a sua chance!  

Provérbios 1:6:- “Para entender provérbios e parábolas, as palavras dos 
sábios, e seus enigmas.” 

A chave para compreender a lição é a de analisar o contraste entre as duas 
sentenças do nosso versículo do dia. Aqueles que maquinam o mal contra os 
outros são mentirosos e serão punidos por isso. Os homens justos buscam a 
paz com suas palavras e conselhos, e Deus os abençoarão com alegria. 

Enquanto que o contexto é de pequeno valor no livro de Provérbios – muitos 
dos versículos subsistem por si só. Salomão exaltou a verdade e condenou a 
mentira dentro do contexto. 

Provérbios 12:17-19:- “Quem fala a verdade manifesta a justiça; porém 
a testemunha falsa produz a fraude. Há palrador cujas palavras ferem 
como espada; porém a língua dos sábios traz saúde. O lábio veraz 
permanece para sempre; mas a língua mentirosa dura só um momento.” 

Provérbios 21-22:- “Nenhuma desgraça sobrevêm ao justo; mas os 
ímpios ficam cheios de males. Os lábios mentirosos são abomináveis ao 
Senhor; mas os que praticam a verdade são o seu deleite.” 

Portanto, a palavra “engano” no nosso versículo não diz respeito ao auto-
engano daqueles que maquinam o mal, mas o engano que os homens maus 
planejam e executam contra os outros. Homens com ambições malignas ou 
que têm inveja dos seus vizinhos usarão a mentira para levar vantagem sobre 
eles. 

A comparação em muitos versículos de Provérbios é muito útil para se achar 
as elipses. Aqueles que maquinam o mal contra os outros são contrastados 
com aqueles aconselham a paz. Alguns homens têm ambições malignas contra 

http://www.monergismo.com


Monergismo.com – “Ao Senhor pertence a salvação” (Jonas 2:9) 
www.monergismo.com 

os seus vizinhos, mas outros homens só desejam a saúde e a paz deles. 
Enquanto que um utiliza do engano para corromper, roubar ou prejudicar, o 
outro usa a verdade para curar e fortalecer. A recompensa daquele é tristeza e 
dificuldades, mas a benção para os justos é alegria.  

Temos aqui uma lição? A origem da mentira está no coração humano, onde 
ela começa com pensamentos malignos a respeito de outras pessoas. Se você 
tiver inveja odiosa ou ressentimento contra os outros, isto vai corromper os 
seus negócios com eles. Ao invés de lidar com honestidade e verdade no 
melhor interesse deles, você irá mentir para eles ou a respeito deles para 
cumprir a sua agenda maligna. 

A cura consiste em guardar o seu coração com toda a diligência, pois a partir 
do coração estão todas as questões que tratam da vida. 

Provérbios 4:23:- “Guarda com toda a diligência o teu coração, porque 
dele procedem as fontes da vida.” 

Jesus e Tiago advertiram claramente que todos os pecados têm origem no 
coração. 

Mateus 12:34-37:- “Raça de víboras! como podeis vós falar coisas boas, 
sendo maus? pois do que há em abundância no coração, disso fala a 
boca. O homem bom, do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem 
mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos, pois, que de toda 
palavra fútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. 
Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás 
condenado. 

Mateus 15:18-20:- “Mas o que sai da boca procede do coração; e é isso 
o que contamina o homem. Porque do coração procedem os maus 
pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos 
testemunhos e blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o 
homem; mas o comer sem lavar as mãos, isso não o contamina.” 

Tiago 1:13-16:- “Ninguém, sendo tentado, diga: Sou tentado por Deus; 
porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. 
Cada um, porém, é tentado, quando atraído e engodado pela sua 
própria concupiscência; então a concupiscência, havendo concebido, dá 
à luz o pecado; e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não vos 
enganeis, meus amados irmãos.” 

Se você abriga a inveja ou a briga em seu coração, isto faz com que você seja 
completamente vulnerável à confusão e todas as operações malignas do diabo. 

Tiago 3:14-16:- “Mas, se tendes amargo ciúme e sentimento faccioso 
em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa 
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não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. 
Porque onde há ciúme e sentimento faccioso, aí há confusão e toda 
obra má.”  

Podemos extrair outra lição? Deus ama e abençoa os pacificadores! 

Mateus 5:9:- “Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão 
chamados filhos de Deus.” 

Se a sua palavra e conselho a outros é verdade e paz, Deus o abençoará com 
alegria. 

Provérbios 15:23:- “O homem alegra-se em dar uma resposta adequada; 
e a palavra a seu tempo quão boa é!” 

I Pet 3:10-13:- “Pois, quem quer amar a vida, e ver os dias bons, refreie 
a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano; aparte-se do 
mal, e faça o bem; busque a paz, e siga-a. Porque os olhos do Senhor 
estão sobre os justos, e os seus ouvidos atento à sua súplica; mas o 
rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Ora, quem é o que vos 
fará mal, se fordes zelosos do bem?” 

Em oposição à confusão infernal, o mal de uma briga e a inveja está a paz e a 
justiça da sabedoria celestial. 

Tiago 3:17-18:- “Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, 
pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de 
bons frutos, sem parcialidade, e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça 
semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz.” 

A diferença é enorme! Aconselhe a paz, hoje! 

As diferenças entre os homens são comuns. Como é que você vai lidar com 
elas? Você vai perdoar aqueles que passam dos limites contra você? 

Provérbios 19:11:- “A discrição do homem fá-lo tardio em irar-se; e sua 
glória está em esquecer ofensas.” 

Mateus 18:21-22:- “Então Pedro, aproximando-se dele, lhe perguntou: 
Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu hei de 
perdoar? Até sete? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até sete; mas 
até setenta vezes sete.”  

Se você ofendeu os outros, você irá rapidamente para se reconciliar 
novamente? 

Mateus 5:23-26:- “Portanto, se estiveres apresentando a tua oferta no 
altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, 
deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai conciliar-te primeiro com teu 
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irmão, e depois vem apresentar a tua oferta. Concilia-te depressa com o 
teu adversário, enquanto estás no caminho com ele; para que não 
aconteça que o adversário te entregue ao guarda, e sejas lançado na 
prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali 
enquanto não pagares o último ceitil.” 

Se você sabe dos problemas que existem entre uma pessoa e outra, você vai 
aconselhá-los a fazerem as pazes? 

Romanos 14:17-19:- “Porque o reino de Deus não consiste no comer e 
no beber, mas na justiça, na paz, e na alegria no Espírito Santo. Pois 
quem nisso serve a Cristo agradável é a Deus e aceito aos homens. 
Assim, pois, sigamos as coisas que servem para a paz e as que 
contribuem para a edificação mútua.” 

Aconselhe a paz, hoje! 

 

Tradução livre em português, cuja divulgação foi autorizada pelos autores da 
versão original em inglês, do site www.LetGodBeTrue.com. Se você deseja receber 
diariamente a versão original do estudo em inglês, é só solicitar no site citado.   
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