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Pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção; mas 
o que guarda a repreensão será honrado. 

 

 

Fracasso ou insucesso? Pobreza ou riqueza? Vergonha ou honra? O que é que 
você prefere? É claro, você quer sucesso, riquezas e honra! Mas é mais fácil 
desejá-los do que adquiri-los. Há uma exigência básica para obtê-los, e a 
grande maioria dos homens não preenche essa condição. Eles devem se 
humilhar e considerar a repreensão e aceitar a instrução. 

Você está tomando agora uma decisão acerca do seu futuro. Alguns 
presumem saber a lição, e assim param de ler e voltam aos seus joguinhos. 
Alguns irão ler um pouco mais e interromper a leitura quando o autor insinua 
o que são, provavelmente um tolo ou um zombador. Apenas alguns ficarão 
excitados ao ver uma oferta de honra e devorará cada palavra para adquirir o 
prêmio. 

A maioria dos homens é orgulhoso demais, rebelde e teimoso quanto à 
questão de tomar uma repreensão ou aceitar uma instrução. Eles querem fazer 
as coisas à sua maneira. Eles amam as suas próprias opiniões. Salomão 
advertiu, vezes após vezes que a sua disposição em ser corrigido e ensinado é 
a chave do seu futuro. 

Provérbios 1:24-33:- “Mas, porque clamei, e vós recusastes; porque 
estendi a minha mão, e não houve quem desse atenção; antes 
desprezastes todo o meu conselho, e não fizestes caso da minha 
repreensão; também eu me rirei no dia da vossa calamidade; zombarei, 
quando sobrevier o vosso terror, quando o terror vos sobrevier como 
tempestade, e a vossa calamidade passar como redemoinho, e quando 
vos sobrevierem aperto e angústia. Então a mim clamarão, mas eu não 
responderei; diligentemente me buscarão, mas não me acharão. 
Porquanto aborreceram o conhecimento, e não preferiram o temor do 
Senhor; não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha 
repreensão; portanto comerão do fruto do seu caminho e se fartarão 
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dos seus próprios conselhos. Porque o desvio dos néscios os matará, e 
a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas o que me der ouvidos 
habitará em segurança, e estará tranqüilo, sem receio do mal.” 

Provérbios 2:1-5:- “Filho meu, se aceitares as minhas palavras, e 
entesourares contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à 
sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao 
entendimento; sim, se clamares por discernimento, e por entendimento 
alçares a tua voz; se o buscares como a prata e o procurares como a 
tesouros escondidos; então entenderás o temor do Senhor, e acharás o 
conhecimento de Deus.” 

Provérbios 3:1-2:- “Filho meu, não te esqueças da minha instrução, e o 
teu coração guarde os meus mandamentos; porque eles te darão lonjura 
de dias, e anos de vida e paz.” 

Provérbios 5:9-14:- “Para que não dês a outros a tua honra, nem os teus 
anos a cruéis; para que não se fartem os estranhos dos teus bens, e não 
entrem os teus trabalhos na casa do estrangeiro, e gemas no teu fim, 
quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas: Como 
detestei a disciplina! e desprezou o meu coração a repreensão! e não 
escutei a voz dos que me ensinavam, nem aos que me instruíam inclinei 
o meu ouvido! Quase cheguei à ruína completa, no meio da 
congregação e da assembléia.” 

Provérbios 8:7-8,36:- “Porque a minha boca profere a verdade, os meus 
lábios abominam a impiedade. Justas são todas as palavras da minha 
boca; não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. ... Mas o que 
pecar contra mim fará mal à sua própria alma; todos os que me odeiam 
amam a morte.” 

Provérbios 9:7-9:- “O que repreende ao escarnecedor, traz afronta 
sobre si; e o que censura ao ímpio, recebe a sua mancha. Não 
repreendas ao escarnecedor, para que não te odeie; repreende ao sábio, 
e amar-te-á. Instrui ao sábio, e ele se fará mais, sábio; ensina ao justo, e 
ele crescerá em entendimento.” 

Provérbios 10:17:- “O que atende à instrução está na vereda da vida; 
mas o que rejeita a repreensão anda errado.” 

Provérbios 12:1:- “O que ama a correção ama o conhecimento; mas o 
que aborrece a repreensão é insensato.” 

Provérbios 13:13:- “O que despreza a palavra traz sobre si a destruição; 
mas o que teme o mandamento será galardoado.” 
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Provérbios 14:12:- “Há um caminho que ao homem parece direito, mas 
o fim dele conduz à morte.” 

Provérbios 15:5,31-32:- “O insensato despreza a correção e seu pai; 
mas o que atende à admoestação prudentemente se haverá. ... O ouvido 
que escuta a advertência da vida terá a sua morada entre os sábios. 
Quem rejeita a correção menospreza a sua alma; mas aquele que escuta 
a advertência adquire entendimento.”“ 

Provérbios 16:25:- “Há um caminho que ao homem parece direito, mas 
o fim dele conduz à morte.” 

Provérbios 18:1-2:- “Aquele que vive isolado busca seu próprio desejo; 
insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O tolo não toma prazer no 
entendimento, mas tão somente em revelar a sua opinião.” 

Provérbios 26:12:- “Vês um homem que é sábio a seus próprios olhos? 
Maior esperança há para o tolo do que para ele.” 

Provérbios 28:11:- “O homem rico é sábio aos seus próprios olhos; 
mas o pobre que tem entendimento o esquadrinha.” 

Esta lição é simples. Você chega à terra sabendo nada. Seu coração e seus 
motivos estão deformados pela corrupção herdada de seus primeiros pais – 
Adão e Eva. O mundo está cheio de ignorância, superstição e tradição. Você é 
tomado de assalto diariamente com idéias profanas, seduções e ações. Você se 
autodestruirá em ignorância sem precisar de ajuda séria. 

Existe uma técnica simples de sucesso num mundo condenado ao fracasso. 
Encontre professores que detém a verdade e a sabedoria de Deus e se 
submeta às suas repreensões e instruções. É simples assim. Deus revelou a 
sabedoria do céu para os homens. Se você as encontrar e aceitar as suas 
correções e ensinos, você pode se livrar da falência, da pobreza e da vergonha. 

Onde é que se pode encontrar tais professores? Onde as escrituras 
preservadas de Deus são ensinadas! Inteligência ou educação não servem 
como substitutos para a Bíblia. Não há nenhuma luz ou entendimento fora da 
Bíblia. 

Isaías 8:20:- “A Lei e ao Testemunho! se eles não falarem segundo esta 
palavra, nunca lhes raiará a alva.” 

I Coríntios 1:19-20:- “Porque está escrito: Destruirei a sabedoria dos 
sábios, e aniquilarei a sabedoria o entendimento dos entendidos. Onde 
está o sábio? Onde o escriba? Onde o questionador deste século? 
Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo?” 
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I Coríntios 3:19-20:- “Ninguém se engane a si mesmo; se alguém dentre 
vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio. 
Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus; pois está 
escrito: Ele apanha os sábios na sua própria astúcia;” 

I Timóteo 6:3-5,20-21:- “Se alguém ensina alguma doutrina diversa, e 
não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e 
com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, e nada sabe, mas 
delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem 
invejas, porfias, injúrias, suspeitas maliciosas, disputas de homens 
corruptos de entendimento, e privados da verdade, cuidando que a 
piedade é fonte de lucro; ... Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi 
confiado, evitando as conversas vãs e profanas e as aposições da 
falsamente chamada ciência; a qual professando-a alguns, se desviaram 
da fé. A graça seja convosco.” 

Se você buscar a verdade de Deus de todo o seu coração, Ele lhe enviará um 
professor. 

Jó 33:19-26:- “Também é castigado na sua cama com dores, e com 
incessante contenda nos seus ossos; de modo que a sua vida abomina o 
pão, e a sua alma a comida apetecível. Consome-se a sua carne, de 
maneira que desaparece, e os seus ossos, que não se viam, agora 
aparecem. A sua alma se vai chegando à cova, e a sua vida aos que 
trazem a morte. Se com ele, pois, houver um anjo, um intérprete, um 
entre mil, para declarar ao homem o que lhe é justo, então terá 
compaixão dele, e lhe dirá: Livra-o, para que não desça à cova; já achei 
resgate. Sua carne se reverdecerá mais do que na sua infância; e ele 
tornará aos dias da sua juventude. Deveras orará a Deus, que lhe será 
propício, e o fará ver a sua face com júbilo, e restituirá ao homem a sua 
justiça.” 

Atos 8:26-35:- “Mas um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: 
Levanta-te, e vai em direção do sul pelo caminho que desce de 
Jerusalém a Gaza, o qual está deserto. E levantou-se e foi; e eis que um 
etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual 
era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém 
para adorar, regressava e, sentado no seu carro, lia o profeta Isaías. 
Disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo 
Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: Entendes, porventura, o 
que estás lendo? Ele respondeu: Pois como poderei entender, se alguém 
não me ensinar? e rogou a Filipe que subisse e com ele se sentasse. Ora, 
a passagem da Escritura que estava lendo era esta: Foi levado como a 
ovelha ao matadouro, e, como está mudo o cordeiro diante do que o 
tosquia, assim ele não abre a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o 
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seu julgamento; quem contará a sua geração? porque a sua vida é tirada 
da terra. Respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz 
isto o profeta? de si mesmo, ou de algum outro? Então Filipe tomou a 
palavra e, começando por esta escritura, anunciou-lhe a Jesus.” 

Atos 10:1-6:- “Um homem em Cesaréia, por nome Cornélio, centurião 
da coorte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua 
casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus, 
cerca da hora nona do dia, viu claramente em visão um anjo de Deus, 
que se dirigia para ele e lhe dizia: Cornélio! Este, fitando nele os olhos e 
atemorizado, perguntou: Que é, Senhor? O anjo respondeu-lhe: As tuas 
orações e as tuas esmolas têm subido para memória diante de Deus; 
agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por 
sobrenome Pedro; este se acha hospedado com um certo Simão, 
curtidor, cuja casa fica à beira-mar. [Ele te dirá o que deves fazer.]” 

Atos 18:24-28:- “Ora, chegou a Éfeso certo judeu chamado Apolo, 
natural de Alexandria, homem eloqüente e poderoso nas Escrituras. Era 
ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, 
falava e ensinava com precisão as coisas concernentes a Jesus, 
conhecendo entretanto somente o batismo de João. Ele começou a 
falar ousadamente na sinagoga: mas quando Priscila e Áqüila o ouviram, 
levaram-no consigo e lhe expuseram com mais precisão o caminho de 
Deus. Querendo ele passar à Acaia, os irmãos o animaram e escreveram 
aos discípulos que o recebessem; e tendo ele chegado, auxiliou muito 
aos que pela graça haviam crido. Pois com grande poder refutava 
publicamente os judeus, demonstrando pelas escrituras que Jesus era o 
Cristo.” 

Quando você tiver um professor, haverá um outro obstáculo no caminho do 
sucesso – os seus próprios pensamentos, imaginações e opiniões. Um homem 
que arrogantemente presume que ele está certo é pior do que um tolo. Ele é 
um zombador e Deus cegará e punirá aquele homem. 

Provérbios 9:7-9:- “O que repreende ao escarnecedor, traz afronta 
sobre si; e o que censura ao ímpio, recebe a sua mancha. Não 
repreendas ao escarnecedor, para que não te odeie; repreende ao sábio, 
e amar-te-á. Instrui ao sábio, e ele se fará mais, sábio; ensina ao justo, e 
ele crescerá em entendimento.” 

Provérbios 26:12:- “Vês um homem que é sábio a seus próprios olhos? 
Maior esperança há para o tolo do que para ele.” 

Ezequiel 14:1-11:- “Então vieram a mim alguns homens dos anciãos de 
Israel, e se assentaram diante de mim. E veio a mim a palavra do 
Senhor, dizendo: Filho do homem, estes homens deram lugar nos seus 
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corações aos seus ídolos, e puseram o tropeço da sua maldade diante da 
sua face; devo eu de alguma maneira ser interrogado por eles? Portanto 
fala com eles, e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Qualquer homem 
da casa de Israel que der lugar no seu coração aos seus ídolos, e puser o 
tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, eu, o 
Senhor, lhe responderei nisso conforme a multidão dos seus ídolos; 
para que possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto 
todos são alienados de mim pelos seus ídolos. Portanto dize à casa de 
Israel: Assim diz o Senhor Deus: Convertei-vos, e deixai os vossos 
ídolos; e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações. 
Porque qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que 
peregrinam em Israel, que se alienar de mim e der lugar no seu coração 
aos seus ídolos, e puser tropeço da sua maldade diante do seu rosto, e 
vier ao profeta para me consultar a favor de si mesmo, eu, o Senhor, lhe 
responderei por mim mesmo; e porei o meu rosto contra o tal homem, 
e o farei um espanto, um sinal e um provérbio, e exterminá-lo-ei do 
meio do meu povo; e sabereis que eu sou o Senhor. E se o profeta for 
enganado, e falar alguma coisa, eu, o Senhor, terei enganado esse 
profeta; e estenderei a minha mão contra ele, e destruí-lo-ei do meio do 
meu povo Israel. E levarão o seu castigo. O castigo do profeta será 
como o castigo de quem o consultar; para que a casa de Israel não se 
desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas 
transgressões; mas que sejam eles o meu povo, e seja eu o seu Deus, diz 
o Senhor Deus.” 

Um tolo é por demais preguiçoso e distraído para poder aprender, mas o 
zombador recusa a se ensinado. 

O aprendizado exige mudança: ou você corrige os erros que você aprendeu, 
ou você tem que adicionar conhecimento ao seu inventário. A primeira exige a 
aceitação da repreensão, e a segunda exige a aceitação de novas idéias através 
da instrução. Orgulho, rebelião e teimosia não deixará que o homem faça 
qualquer uma destas mudanças. É um perdedor nato! 

Um verdadeiro mestre é um inimigo dos seus pensamento e das suas 
imaginações. 

II Coríntios 10:4-6:- “pois as armas da nossa milícia não são carnais, 
mas poderosas em Deus, para demolição de fortalezas; derribando 
raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de 
Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo; e 
estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a 
vossa obediência.” 

Ele precisa destruir e derrubar as fortalezas de sua mente, aonde você está 
retendo falsas idéias e conceitos. Ele tem que substituí-las com a verdade e a 
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sabedoria, que você não tinha ouvido ou aceito anteriormente. Enquanto que 
o relacionamento é afetuoso, o processo é definitivamente um conflito. 

Você nasceu numa geração tola. Compartilhando é o método de 
aprendizagem. Estudantes ignorantes, que estavam criando confusões sobre si 
mesmos alguns dias atrás, são questionados a respeito de suas opiniões sobre 
casamentos com pessoas do mesmo sexo, punição capital, origens e outros 
assuntos. A verdadeira educação não pede por opiniões – ela faz da verdade e 
da sabedoria absoluta de Deus as suas novas opiniões!  

As igrejas dos nossos dias não são melhores que as escolas dos nossos dias. 
Os homens não toleram mais a sã doutrina – ou seja, o ensino voltado para a 
transmissão dos padrões absolutos de Deus como regra de fé e prática. Ao 
invés disto, eles querem professores para entretê-los com fábulas que 
agradarão o comichão dos seus ouvidos – dizendo coisas que são compatíveis 
com as suas pressuposições tolas. 

II Timóteo 4:3-4:- “Porque virá tempo em que não suportarão a sã 
doutrina; mas, tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão 
para si mestres segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os 
ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas.” 

O que impede você de prestar atenção aos seus mestres – seus pais e pastor? 
Você é orgulhoso demais para aceitar a correção? Muito teimoso em admitir 
que você está errado? Por demais rebelde para mudar por ordem de uma outra 
pessoa? Estas são as características de um zombador! Você está condenado à 
pobreza e à vergonha, a não ser que você se arrependa imediatamente e se 
humilha diante da palavra de Deus. 

Você cochila na igreja? Você se ressente de ser ensinado por um homem mais 
jovem do que você? Você está contente com a tradição do prostíbulo 
romano? Você freqüenta a igreja que mais cresce na cidade de forma a evitar a 
pregação? Estas são marcas de um tolo! Você está condenado à pobreza e à 
vergonha, a não ser que você se arrependa imediatamente e se humilhe diante 
da palavra de Deus. 

Jesus deixou bem clara a lição quando Ele encerrou o Sermão da Montanha. 
Ele afirmou que o ouvir as Suas doutrinas e não praticá-las era o mesmo que 
edificar a sua vida sobre a areia. As tempestades do tempo e da eternidade vão 
acabar com você! 

Mateus 7:24-27:- “Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e 
as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou 
a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram 
os ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa; contudo não caiu, 
porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas 
minhas palavras, e não as põe em prática, será comparado a um homem 
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insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, 
correram as torrentes, sopraram os ventos, e bateram com ímpeto 
contra aquela casa, e ela caiu; e grande foi a sua queda.” 

Mas um homem sábio ouvirá os Seus ditos e edificará a sua vida sobre eles. 
Ele permanecerá firme tanto no tempo quanto na eternidade! 

A honra está ao seu alcance. Deus introduziu a verdadeira sabedoria na 
criação visível. 

Salmos 19:1-6:- “Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento 
anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma 
noite revela conhecimento a outra noite. Não há fala, nem palavras; não 
se lhes ouve a voz. Por toda a terra estende-se a sua linha, e as suas 
palavras até os confins do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que 
é qual noivo que sai do seu tálamo, e se alegra, como um herói, a correr 
a sua carreira. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu 
curso até a outra extremidade deles; e nada se esconde ao seu calor.” 

Romanos 1:20:- “Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e 
divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo 
percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são 
inescusáveis;” 

Ele deu os detalhes na Bíblia. 

Deuteronômio 29:29:- “As coisas encobertas pertencem ao Senhor 
nosso Deus, mas as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos 
para sempre, para que observemos todas as palavras desta lei.” 

Salmos 19:7-11:- “A lei do Senhor é perfeita, e refrigera a alma; o 
testemunho do Senhor é fiel, e dá sabedoria aos simples. Os preceitos 
do Senhor são retos, e alegram o coração; o mandamento do Senhor é 
puro, e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo, e permanece para 
sempre; os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. Mais 
desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino; e mais 
doces do que o mel e o que goteja dos favos. Também por eles o teu 
servo é advertido; e em os guardar há grande recompensa.” 

II Pedro 1:19-21:- “E temos ainda mais firme a palavra profética à qual 
bem fazeis em estar atentos, como a uma candeia que alumia em lugar 
escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vossos 
corações; sabendo primeiramente isto: que nenhuma profecia da 
Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi 
produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus 
falaram movidos pelo Espírito Santo. 
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Ele enviou homens para pregarem a sabedoria oculta de Deus 

I Coríntios 2:1-16:- “Mas deliberei isto comigo mesmo: não ir mais ter 
convosco em tristeza. Porque, se eu vos entristeço, quem é, pois, o que 
me alegra, senão aquele que por mim é entristecido? E escrevi isto 
mesmo, para que, chegando, eu não tenha tristeza da parte dos que 
deveriam alegrar-me; confiando em vós todos, que a minha alegria é a 
de todos vós. Porque em muita tribulação e angústia de coração vos 
escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristecêsseis, mas para 
que conhecêsseis o amor que abundantemente vos tenho. Ora, se 
alguém tem causado tristeza, não me tem contristado a mim, mas em 
parte (para não ser por demais severo) a todos vós. Basta a esse tal esta 
repreensão feita pela maioria. De maneira que, pelo contrário, deveis 
antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja devorado por 
excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o 
vosso amor. É pois para isso também que escrevi, para, por esta prova, 
saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa, 
também eu; pois, o que eu também perdoei, se é que alguma coisa 
tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que 
Satanás não leve vantagem sobre nós; porque não ignoramos as suas 
maquinações. Ora, quando cheguei a Trôade para pregar o evangelho 
de Cristo, e quando se me abriu uma porta no Senhor, não tive 
descanso no meu espírito, porque não achei ali irmão Tito; mas, 
despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Graças, porém, a Deus 
que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós 
difunde em todo lugar o cheiro do seu conhecimento; porque para 
Deus somos um aroma de Cristo, nos que se salvam e nos que se 
perdem. Para uns, na verdade, cheiro de morte para morte; mas para 
outros cheiro de vida para vida. E para estas coisas quem é idôneo?” 

I Timóteo 3:16:- “E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da 
piedade: Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, 
visto dos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, e recebido 
acima na glória.” 

A verdade está disponível, se os homens se humilharem 

Isaías 66:2:- “A minha mão fez todas essas coisas, e assim todas elas 
vieram a existir, diz o Senhor; mas eis para quem olharei: para o 
humilde e contrito de espírito, que treme da minha palavra.” 

Se não se humilharem, Ele remontará os seus cérebros de forma a desonrar a 
si mesmo com perversões sexuais repugnantes. 

Romanos 1:21-28:- “Porquanto, tendo conhecido a Deus, contudo não 
o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes nas suas 
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especulações se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. 
Dizendo-se sábios, tornaram-se estultos, e mudaram a glória do Deus 
incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de 
aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso Deus os entregou, nas 
concupiscências de seus corações, à imundícia, para serem os seus 
corpos desonrados entre si; pois trocaram a verdade de Deus pela 
mentira, e adoraram e serviram à criatura antes que ao Criador, que é 
bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os entregou a paixões 
infames. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no que é 
contrário à natureza; semelhantemente, também os varões, deixando o 
uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para 
como os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em 
si mesmos a devida recompensa do seu erro. E assim como eles 
rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus, por sua vez, os entregou a 
um sentimento depravado, para fazerem coisas que não convêm;” 

Que vergonha! 

Examine-se à luz deste provérbio. Se você ouve a instrução e a esquece antes 
de aplicá-la à sua vida, você é um tolo. Você está indo certamente em direção 
à pobreza e à vergonha. Se você ouve a correção e se sente ressentido, você é 
um zombador. Você está indo na direção da pobreza e da vergonha ainda 
mais rápido. Sabedoria é saber se submeter à repreensão e aceitar a instrução, 
pois esta é a forma do aprendizado e do crescimento. Deus e todos os 
homens bons, honrarão tal homem. 

 

 

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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