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Provérbios 2:14 
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Tradução: Peter Daniel Rees 

 

Que se alegram de mal fazer e folgam com as perversidades dos 
maus.  

 

Os maus amam o pecado. A consciência deles raramente fica entristecida e as suas almas 
raramente ficam abatidas. Eles ficam excitados com a oportunidade de pecar, e eles 
consideram um grande esporte assistir às ações pecaminosas de outros pecadores. Fazem o 
mal, e sentem prazer em ver os outros pecarem. Esse é o caráter dos homens maus; e os 
homens de bem devem evitá-los a qualquer custo.  

Salomão ensinou seu filho o benefício da sabedoria, do conhecimento, da discrição e do 
entendimento. 

Provérbios 2:10-11:- “Porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o 
conhecimento será suave à tua alma. O bom siso te guardará, e a inteligência te 
conservará.” 

Estas bênçãos celestiais o livrará dos homens maus 

Provérbios 2:12-15:- “Para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas 
perversas; dos que deixam as veredas da retidão, para andarem pelos caminhos das 
trevas; que se alegram de mal fazer e folgam com as perversidades dos maus, cujas 
veredas são tortuosas e desviadas nas suas carreiras.”  

e das mulheres más. 

Provérbios 2:16-19:- “Para te livrar da mulher estranha e da estrangeira, que 
lisonjeia com suas palavras, a qual deixa o guia da sua mocidade e se esquece do 
concerto do seu Deus; porque a sua casa se inclina para a morte, e as suas veredas, 
para os mortos; todos os que se dirigem a elas não voltarão e não atinarão com as 
veredas da vida.” 

Esses ensinos o levarão à companhia de homens piedosos e das suas bênçãos, 

Provérbios 2:20-21:- “Para que andes pelo caminho dos bons e guardes as veredas 
dos justos. Porque os retos habitarão a terra, e os sinceros permanecerão nela.” 

e o guardariam do julgamento dos maus.  

Provérbios 2:22:- “Mas os ímpios serão arrancados da terra, e os aleivosos serão 
dela exterminados.”  

Os maus nunca pensam em Deus: Ele não está em todas as suas considerações. 
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Salmos 10:4:- “Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga; todas as suas 
cogitações são: Não há Deus.” 

Eles têm pressa em começar a vida, mas com os pensamentos voltados só para 
descobrirem como podem agradar a si mesmos. Eles não tremem diante dos avisos de 
Deus. Eles estão excitados a respeito do mal. Como Acabe, eles se vendem para praticar o 
mal às vista do SENHOR. 

I Reis 21:25-26:- “Porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o 
que era mau aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. E fez 
grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme tudo o que fizeram os 
amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão, de diante dos filhos de 
Israel.” 

Sua danação tem vida curta!  

II Pedro 2:3:- “E, por avareza, farão de vós negócio com palavras fingidas; sobre os 
quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita.” 

Estes homens maus não são como Ló, o reto e justo sobrinho de Abraão. A sua alma se 
irritava diariamente enquanto ele vivia como um cristão carnal, se conformando com o 
pecado em Sodoma. 

II Pedro 2:6-8:- “E condenou à subversão as cidades de Sodoma e Gomorra, 
reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente; e 
livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis (porque este 
justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e 
ouvia sobre as suas obras injustas).” 

Mas os maus só ficam entristecidos quando eles não podem pecar! 

Provérbios 4:16:- “Pois não dormem, se não fizerem mal, e foge deles o sono, se 
não fizerem tropeçar alguém.” 

Miquéias 2:1:- “Ai daqueles que, nas suas camas, intentam a iniqüidade e maquinam 
o mal; à luz da alva o praticam, porque está no poder da sua mão!” 

Eles amam o pecado! E adoram ver os outros pecarem, até mesmo quando era odioso! 
Pense em Hollywood!  

O mundo está cheio desse tipo de loucos. Paulo os descreveu como “obscurecidos de 
entendimento” e se entregando “à dissolução, para, como avidez, cometerem toda sorte de 
impureza.” (Efésios 4:17-19). A razão desta condição horrível é a vaidade de suas mentes, 
de seus entendimentos obscurecidos e dos seus corações encobertos. Ele nos advertiu para 
não viveremos como eles. 

Os homens rejeitaram a verdade de Deus na criação, por isso Ele os cegou. 

Romanos 1:18-21:- “Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda 
impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça; porquanto o 
que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lho manifestou. 
Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno 
poder como a sua divindade, se entendem e claramente se vêem pelas coisas que 
estão criadas, para que eles fiquem inescusáveis; porquanto, tendo conhecido a 
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Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças; antes, em seus 
discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu.” 

Eles loucamente criaram versões de deuses segundo os seus próprios interesses, 

Romanos 1:22-23:- “Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. 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 cegou as suas mentes, ainda mais, de forma a praticarem coisas abusivas e 
inconvenientes consigo mesmos.  

Romanos 1:24-31:- “Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu 
coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si; pois mudaram a 
verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o 
Criador, que é bendito eternamente. Amém! Pelo que Deus os abandonou às 
paixões infames. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário 
à natureza. E, semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da 
mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com 
varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha 
ao seu erro. E, como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim 
Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convém; 
estando cheios de toda iniqüidade, prostituição, malícia, avareza, maldade; cheios de 
inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade; sendo murmuradores, detratores, 
aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, 
desobedientes ao pai e à mãe; néscios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, 
irreconciliáveis, sem misericórdia.” 

Apesar de saberem que tais pecados mereciam a morte, eles pecaram e se divertiram com 
os outros que também pecavam. 

Romanos 1:32:- “Os quais, conhecendo a justiça de Deus (que são dignos de morte 
os que tais coisas praticam), não somente as fazem, mas também consentem aos 
que as fazem.” 

A nossa geração paparica homens maus. O pecado não é mais uma coisa ruim com as suas 
conseqüências. É um bom material para comédias e piadas. Mas só os tolos zombam do 
pecado.  

Provérbios 10:23:- “Um divertimento é para o tolo praticar a iniqüidade; para o 
homem inteligente, o mesmo é o ser sábio.” 

Provérbios 14:9:- “Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa 
vontade.”  

O valor da sabedoria é o de se livrar de tais homens maus. 

Provérbios 2:10-15:- “Porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o 
conhecimento será suave à tua alma. O bom siso te guardará, e a inteligência te 
conservará; para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas; 
dos que deixam as veredas da retidão, para andarem pelos caminhos das trevas; que 
se alegram de mal fazer e folgam com as perversidades dos maus, cujas veredas são 
tortuosas e desviadas nas suas carreiras.” 
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Jovem, ame e busque a sabedoria para ser salvo do estilo de vida deles e do terrível 
julgamento a que serão submetidos. Alegre-se no SENHOR. 

Salmos 37:4:- “Deleita-te também no Senhor, e ele te concederá o que deseja o teu 
coração.” 

Fuja das luxúrias da juventude. 

II Timóteo 2:22:- “Foge, também, dos desejos da mocidade; e segue a justiça, a fé, a 
caridade e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor.” 

Ao invés disso, buscai a moderação. 

Tito 2:6:- “Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados.” 

 

 

 

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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