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Como o louco que lança de si faíscas, flechas e mortandades. 

 

Que homem selvagem e perigoso! Trancafiem-no! Prendam-no! Dêem um ‘sossega leão’ 
nele! Temos aqui uma símile, indicada pela palavra “como”. Que tipo de pessoa se 
assemelha a esse homem maluco? Um homem loucamente lançando faíscas, flechas e 
mortandade? Qualquer pessoa que engana o seu vizinho e usa uma brincadeira para 
encobrir suas ambições e intenções é exatamente como esse homem louco!   

Provérbios 26:19:- “Assim é o homem que engana o seu próximo e diz: Fiz isso por 
brincadeira.”  

Imagine um homem louco, como o gadareno possuído pelo diabo. 

Marcos 5:1-13:- “E chegaram à outra margem do mar, à província dos gadarenos. 
E, saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro, dos sepulcros, um homem 
com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com 
cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com 
grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões, em 
migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, 
clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. E, quando viu 
Jesus ao longe, correu e adorou-o. E, clamando com grande voz, disse: Que tenho 
eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me 
atormentes. (Porque lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo.) E perguntou-lhe: 
Qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque 
somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. 
E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles 
demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que 
entremos neles. E Jesus logo lho permitiu. E, saindo aqueles espíritos imundos, 
entraram nos porcos; e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar 
(eram quase dois mil) e afogou-se no mar.” 

Ele está nu, poderoso, brutalmente selvagem, masoquisticamente violento, indomado, e 
vivendo entre os mortos! Agora, imagine ele dentro de sua propriedade! Imagine ele dentro 
da sua casa! Em seus negócios! Salomão criou essa figura de um vizinho que o engana e 
levianamente justifica a sua ação.  

Homens maus pensam que as suas ações não são muito nocivas. Por esta razão o nosso 
Pregador os descreveu em termos que atraísse a nossa atenção e classificasse corretamente 
as suas ações. Vizinhos, devido à proximidade entre eles, deve confiar um no outro. Eles 
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deveriam ser capazes de confiar um no outro a toda a hora. Mas um vizinho enganador e 
ambicioso é comparado a este inimigo selvagem.   

O que podemos aprender? Enganando aqueles que confiam em você é um pecado horrível 
e criminoso. Vizinhos, empregadores e outros confiam na sua integridade. Você vive 
suficientemente perto deles para tirar vantagens deles, pois eles devem confiar na sua 
integridade para não usar aquela proximidade contra eles. É o nosso dever como cristãos, 
vivermos honestamente com todos os homens, mas especialmente para aqueles que estão 
mais perto de nós. 

O que mais podemos aprender? Encobrindo e desculpando o pecado alegando que era 
apenas uma brincadeira, revela um caráter extremamente profano. Tais pessoas não têm 
consciência; elas riem do pecado; elas não entendem a dor e a decepção causada a outros. 
Nós nos opomos a essa loucura mantendo uma aproximação sóbria e séria em todos os 
nossos relacionamentos, especialmente com os nossos vizinhos. 

O que mais podemos aprender? Somente os loucos 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.” 

Provérbios 15:21:- “A estultícia é alegria para o que carece de entendimento, mas o 
homem sábio anda retamente.” 

Veja os comentários de Provérbios 14:9. O pecado é algo horrível – ele desafia o seu 
Criador Deus, fere os seus pares humanos, é inconveniente a um relacionamento 
proveitoso, e conduz à punição eterna. Somente os escarnecedores sem esperança é que ri e 
brinca a respeito do pecado. O pecado é para ser evitado, odiado e objeto de 
arrependimento! 

O que mais podemos aprender? Deus odeia conversas e brincadeiras tolas! Ele destruirá o 
mundo por causa desses pecados odiosos. Ele relaciona as conversas e as brincadeiras tolas 
com três outros pecados abomináveis, a fornicação, a impureza e a cobiça.  

Efésios 5:3-7:- “Vocês fazem parte do povo de Deus; portanto, qualquer tipo de 
imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de 
conversa entre vocês. Não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou 
sujas, pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a 
Deus. Fiquem certos disto: jamais receberá uma parte no Reino de Cristo e de Deus 
qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa (pois a cobiça é um tipo de 
idolatria). Não deixem que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por 
causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a ele. 
Portanto, não tenham nada a ver com esse tipo de gente.” 
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E ele descreve as conversas e brincadeiras tolas da mesma forma que Ele descreve a 
sodomia – nenhum dos dois é conveniente. 

Efésios 5:4:- “Nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convêm; 
mas, antes, ações de graças.” 

Compare com 

Romanos 1:28:- “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.”  

Esses homens maus, como um homem louco lançando fogo, flechas e mortes, podem 
aparecer no meio das igrejas de Jesus Cristo. 

II Pedro 2:13:- “Recebendo o galardão da injustiça; pois que tais homens têm 
prazer nos deleites cotidianos; nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus 
enganos, quando se banqueteiam convosco.” 

Senhor, salve-nos de tais pecados e pecadores! 

 

 

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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