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E exultará o meu coração, quando os teus lábios falarem 
coisas retas. 

 

Os pais ficam muito felizes quando os seus filhos são nobres e sábios, o que é 
demonstrado por um falar sóbrio e reto, indicando um coração puro e justo. Salomão 
exortou o seu filho à sabedoria, dizendo a ele o quanto ele seria feliz pela sua vida virtuosa. 

Provérbios 23:15-16:- “Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu 
coração, sim, ó, meu próprio; e exultará o meu coração, quando os teus lábios 
falarem coisas retas.” 

Filhos devem saber o quanto é importante para o seu pai que eles sejam prudentes e 
virtuosos em suas vidas. Honrando os seus pais, tais filhos também garantirão para si as 
bênçãos de Deus. 

Efésios 6:1-3:- “Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é 
justo. Honra a teu pai e a tua mãe (que é o primeiro mandamento com promessa), 
para que te vá bem, e sejas de longa vida sobre a terra.” 

 A palavra inicial deste provérbio, “e”, faz ligação com as palavras anteriores. Este termo de 
acordo e explicação ligam estes dois versículos. Salomão tinha escrito, “Filho meu, se o teu 
coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, sim, ó, meu próprio” (Provérbio 23:15). 
Salomão disse ao seu filho o quanto significaria para ele que o seu filho fosse sábio de 
coração e correto ao falar. 

Provérbios 23:15-16:- “Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu 
coração, sim, ó, meu próprio; e exultará o meu coração, quando os teus lábios 
falarem coisas retas. 

Onde estavam as rédeas de Salomão? Quais são as rédeas de qualquer pai? Hoje em dia 
muitas pessoas pensam que as rédeas são as tiras de couro ou cintas ligados ao freio e bocal 
em ambos os lados da cabeça do cavalo e usado pelo seu montador para dirigir ou 
controlar o seu cavalo. Será que Salomão se referia a estes? Se assim foi, como eles 
regozijariam, e o seu filho tivesse um coração sábio e fosse reto no falar. 

Graças a Deus, havia outra definição para definir rédeas, que se adapta perfeitamente ao 
nosso provérbio. “Rédeas” significavam rins, e elas se tornaram uma palavra metafórica 
indicando os desejos e as afeições íntimas de um homem, muito semelhante ao uso da 
palavra “coração”. Quando combinamos as duas palavras, eles formam uma metáfora para 
todas as partes internas de um homem. 
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Compare este provérbio com aquele que o antecedeu. Salomão afirmou que o seu coração 
se regozijaria, o que podemos entender perfeitamente como sendo o centro de suas 
afeições. 

Provérbios 23:15:- “Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu 
coração, sim, ó, meu próprio.” 

Em seguida ele afirma que os seus rins1 se regozijariam, o que nos leva ao entendimento, da 
mesma forma, como sendo a palavra que descreve os pensamentos e os sentimentos 
internos. 

Provérbios 23:16:- “e exultará o meu coração2, quando os teus lábios falarem coisas 
retas. 

Um filho sábio traz prazer interior ao coração e aos rins. 

As Escrituras usam a palavra “rédeas” somente para os rins e as afeições e desejos 
interiores; ela não usa este termo para as correias utilizadas para direcionar o cavalo. 

 Jó 16:13:- “Cercam-me os seus flecheiros. Atravessa-me os rins, e não me poupa; 
derrama o meu fel pela terra.” 

 Jó 19:27:- “Vê-lo-ei ao meu lado, e os meus olhos o contemplarão, e não mais 
como adversário. O meu coração desfalece dentro de mim!” 

Salmos 7:9:- “Cesse a maldade dos ímpios, mas estabeleça-se o justo; pois tu, ó 
justo Deus, provas o coração e os rins.  

Salmos 16:7:- “Bendigo ao Senhor que me aconselha; até os meus rins me ensinam 
de noite.” 

Salmos 26:2:- “Examina-me, Senhor, e prova-me; esquadrinha o meu coração e a 
minha mente.” 

Salmos 73:21:- “Quando o meu espírito se amargurava, e sentia picadas no meu 
coração.”  

Salmos 39:3:- “Encandeceu-se dentro de mim o meu coração; enquanto eu 
meditava acendeu-se o fogo; então com a minha língua, dizendo.” 

Isaías 11:5:- “A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus 
rins.” 

Jeremias 11:20:- “Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas o coração e a 
mente, permite que eu veja a tua vingança sobre eles; pois a ti descobri a minha 
causa.” 

Jeremias 12:2:- “Plantaste-os, e eles se arraigaram; medram, dão também fruto; 
chegado estás à sua boca, porém longe do seu coração.”  

Jeremias 17:10:- “Eu, o Senhor, esquadrinho a mente, eu provo o coração; e isso 
para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações.”  

                                                
1 Várias palavras foram traduzidas nas diversas versões que não os “rins”. Por este motivo se manteve a 
versão de João Ferreira de Almeida. (N. do T.) 
2 Ver nota anterior. (N. do T.) 
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Jeremias 20:12:- “Tu pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo, e vês os 
pensamentos e o coração, permite que eu veja a tua vingança sobre eles; porque te 
confiei a minha causa.” 

Lamentações 3:13:- “Fez entrar nos meus rins as flechas da sua aljava.” 

Apocalipse 2:23:- “E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu 
sou aquele que esquadrinha os rins e os corações; e darei a cada um de vós segundo 
as suas obras.” 

O que é que o filho pode faz que faz com que os “rins” – sua alma, coração, desejos e 
afeições - do seu pai se regozijam? Ele pode falar as coisas certas. A tolice está no coração 
dos jovens e freqüentemente se assoma aos seus lábios. Quando um filho fala 
cuidadosamente, prudentemente e sabiamente, o pai é aquecido no seu interior, porque ele 
sabe que o seu filho está governando o seu coração e a sua língua. 

O falar é um grande indicador de caráter. Os tolos se revelam rapidamente pelo seu falar 
desgovernado e idiótico. 

Provérbios 15:2 e 28:- “A língua dos sábios destila o conhecimento; porém a boca 
dos tolos derrama a estultícia. O coração do justo medita no que há de responder; 
mas a boca dos ímpios derrama coisas más.” 

Provérbios 18:6-7:- “Os lábios do tolo entram em contendas, e a sua boca clama 
por açoites. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para 
a sua alma. 

Eclesiastes 10:12-14:- “As palavras da boca do sábio são cheias de graça, mas os 
lábios do tolo o devoram. O princípio das palavras da sua boca é estultícia, e o fim 
do seu discurso é loucura perversa. O tolo multiplica as palavras, todavia nenhum 
homem sabe o que há de ser; e quem lhe poderá declarar o que será depois dele?” 

Filhos sábios são agradáveis ao falar. 

Provérbios 22:11:- “O que ama a pureza do coração, e que tem graça nos seus 
lábios, terá por seu amigo o rei.” 

Eclesiastes 10:12:- “As palavras da boca do sábio são cheias de graça, mas os lábios 
do tolo o devoram.” 

Colossenses 4:6:- “A vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal, para 
saberdes como deveis responder a cada um.” 

Eles governam as suas línguas, o que demonstra grande temperança e prudência. 

Tiago 3:1-12:- “Meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que 
receberemos um juízo mais severo. Pois todos tropeçamos em muitas coisas. Se 
alguém não tropeça em palavra, esse é homem perfeito, e capaz de refrear também 
todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, 
então conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os navios que, embora 
tão grandes e levados por impetuosos ventos, com um pequenino leme se voltam 
para onde quer o impulso do timoneiro. Assim também a língua é um pequeno 
membro, e se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um tão pequeno 
fogo incendeia. A língua também é um fogo; sim, a língua, qual mundo de 
iniqüidade, colocada entre os nossos membros, contamina todo o corpo, e inflama 
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o curso da natureza, sendo por sua vez inflamada pelo inferno. Pois toda espécie 
tanto de feras, como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se doma, e 
tem sido domada pelo gênero humano; mas a língua, nenhum homem a pode 
domar. É um mal irrefreável; está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos ao 
Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da 
mesma boca procede bênção e maldição. Não convém, meus irmãos, que se faça 
assim. Porventura a fonte deita da mesma abertura água doce e água amargosa? 
Meus irmãos, pode acaso uma figueira produzir azeitonas, ou uma videira figos? 
Nem tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce.” 

Eles falam a verdade amorosamente. 

Efésios 4:15:- “Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele 
que é a cabeça, Cristo.” 

Como é que um pai pode saber que ele tem um grande filho? Ele fica atento para ouvir 
palavra sábia e justa, palavras bondosas e prestativas, e um testemunho fiel e verdadeiro. 
Ele presta atenção às respostas prudentes, e ele sente o desejo de beijar o seu filho quando 
as ouve. 

Provérbios 24:26:- “O que responde com palavras retas beija os lábios.” 

Provérbios 25:11:- “Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita 
a seu tempo.” 

O pai sabe que o bom falar revela um bom coração. 

Mateus 12:35:- “O homem bom, do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem 
mau do mau tesouro tira coisas más.” 

Ele percebe o bom futuro que o seu filho realizará. 

Filhos causam a alegria ou a tristeza do pai. Um filho sábio é uma grande benção e traz 
alegria ao seu pai, mas um filho tolo é uma calamidade e causa muitas dores a ele. 

Provérbios 10:1:- “Provérbios de Salomão. Um filho sábio alegra a seu pai; mas um 
filho insensato é a tristeza de sua mãe.” 

Provérbios 15:20:- “O filho sábio alegra a seu pai; mas o homem insensato despreza 
a sua mãe.” 

Provérbios 17:21 e 25:- “O que gera um tolo, para sua tristeza o faz; e o pai do 
insensato não se alegrará. O filho insensato é tristeza para seu, pai, e amargura para 
quem o deu à luz.” 

Provérbios 19:23:- “O temor do Senhor encaminha para a vida; aquele que o tem 
ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará. 

Provérbios 23:24-25:- “Grandemente se regozijará o pai do justo; e quem gerar um 
filho sábio, nele se alegrará. Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije-se aquela que 
te deu à luz.” 

Provérbios 29:3:- “O que ama a sabedoria alegra a seu pai; mas o companheiro de 
prostitutas desperdiça a sua riqueza.” 
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Deus ‘ordenou’ os pais e Ele premia ou pune filhos, dependendo da alegria ou da tristeza 
que causam a seus pais. 

Efésios 6:1-3:- “Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é 
justo. Honra a teu pai e a tua mãe (que é o primeiro mandamento com promessa), 
para que te vá bem, e sejas de longa vida sobre a terra.” 

Filhos tolos entristecem seus pais e recebem o julgamento de Deus; filhos sábios dão 
prazer aos seus pais e obtém as bênçãos de Deus. 

Jesus de Nazaré foi o filho perfeito. Ele estava sujeito a José e à Sua mãe, e Ele cresceu em 
sabedoria e agradou tanto a Deus quanto aos homens. 

Lucas 2:51-52:- “Então, descendo com eles, foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E 
sua mãe guardava todas estas coisas em seu coração. E crescia Jesus em sabedoria, 
em estatura e em graça diante de Deus e dos homens.” 

Que pais felizes! Ele sempre dizia as coisas certas, ao ponto de Seus amigos como também 
dos Seus inimigos se maravilharem do controle que Ele tinha da Sua língua. 

Mateus 22:22:- “Ao ouvirem isso, ficaram admirados; e, deixando-o, se retiraram.” 

Mateus 27:14:- “E Jesus não lhe respondeu a uma pergunta sequer; de modo que o 
governador muito se admirava.” 

João 7:15 e 16:- “Então os judeus se admiravam, dizendo: Como sabe este letras, 
sem ter estudado? Respondeu-lhes Jesus: A minha doutrina não é minha, mas 
daquele que me enviou. 

Ele sempre agradou a Seu Pai no céu, Que O recompensou com o trono do universo. 

João 8:29:- “E aquele que me enviou está comigo; não me tem deixado só; porque 
faço sempre o que é do seu agrado.” 

Filipenses 2:5-11:- “Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo 
Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus 
coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de 
servo, tornando-se semelhante aos homens; e, achado na forma de homem, 
humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo 
que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo 
nome; para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus, e na 
terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para 
glória de Deus Pai.” 

Hebreus 1:8-9:- “Mas do Filho diz: O teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos 
séculos, e cetro de eqüidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a 
iniqüidade; por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus 
companheiros.” 
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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.   

http://www.monergismo.com
http://www.LetGodBeTrue.com

