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Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho
dos maus.

Maldade é algo errado! Você sabe disso. Mas você deve evitar também a
associação com as pessoas más e rejeitar os seus estilos de vida. Salomão
advertiu o seu filho contra os maus amigos e seus hábitos, pois ele queria que
seu filho permanecesse nos caminhos da sabedoria e da retidão.
Provérbios 4:10-13:- “Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, para
que se multipliquem os anos da tua vida. Eu te ensinei o caminho da
sabedoria; guiei-te pelas veredas da retidão. Quando andares, não se
embaraçarão os teus passos; e se correres, não tropeçarás. Apega-te à
instrução e não a largues; guarda-a, porque ela é a tua vida.”
O caminho dos maus é perigosa e sem esperança.
Provérbios 4:16-19:- “Pois não dormem, se não fizerem o mal, e foge
deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da
impiedade, e bebem o vinho da violência. Mas a vereda dos justos é
como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito.
O caminho dos ímpios é como a escuridão: não sabem eles em que
tropeçam.”
Se afaste do caminho deles!
Provérbios 4:15:- “Evita-o, não passes por ele; desvia-te dele e passa de
largo.”
Você não pode abraçar a Senhora Sabedoria e gozar de seus benefícios
enquanto estiver andando com pecadores.
Esta regra simples é crucial, especialmente para a juventude, porque eles são
mais suscetíveis às influências malignas dos seus pares. Eles são mais
impressionáveis pelo que vêem na televisão, que nada mais do que a
glamorização do caminho dos maus. Eles estão mais vulneráveis às
insinuações e instruções sutis de falsos professores. Esta regra simples é
crucial!
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“Não vos enganeis. As más companhias corrompem os bons costumes.” (I
Coríntios 15:33). Porque o alerta a respeito da indução ao erro? A maioria
pensa que podem resistir a sedução de pessoas profanas. Outros pensam que
podem influenciar os maus amigos para praticarem a justiça. Ambos estão
errados: uma luva branca numa poça de lama sempre vai ficar enlameada, mas
a lama jamais ficará enluvada! Não seja enganado!
Davi colocou isto da seguinte forma: “Bem-aventurado o homem que não
anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos
pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores.” (Salmos 1:1). Esta
regra teria salvo a Ló,
Gênesis 13:10-13:- “Então Ló levantou os olhos, e viu toda a planície
do Jordão, que era toda bem regada (antes de haver o Senhor destruído
Sodoma e Gomorra), e era como o jardim do Senhor, como a terra do
Egito, até chegar a Zoar. E Ló escolheu para si toda a planície do
Jordão, e partiu para o oriente; assim se apartaram um do outro.
Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da planície,
e foi armando as suas tendas até chegar a Sodoma. Ora, os homens de
Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor.”
Diná,
Gênesis 34:1:- “Diná, filha de Léia, que esta tivera de Jacó, saiu para ver
as filhas da terra.”
Salomão,
I Reis 11:1-10:- “Ora, o rei Salomão amou muitas mulheres
estrangeiras, além da filha de Faraó: moabitas, amonitas, edomitas,
sidônias e hetéias, das nações de que o Senhor dissera aos filhos de
Israel: Não ireis para elas, nem elas virão para vós; doutra maneira
perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se
apegou Salomão, levado pelo amor. Tinha ele setecentas mulheres,
princesas, e trezentas concubinas; e suas mulheres lhe perverteram o
coração. Pois sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas
mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses; e seu
coração já não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como fora o
de Davi, seu pai; Salomão seguiu a Astarete, deusa dos sidônios, e a
Milcom, abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mau
aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir, como fizera Davi,
seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um alto a Quemós, abominação
dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moleque,
abominação dos amonitas. E assim fez para todas as suas mulheres
estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a seus
deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto e

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

seu coração se desviara do Senhor Deus de Israel, o qual duas vezes lhe
aparecera, e lhe ordenara expressamente que não seguisse a outros
deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara.”
Jeosafá,
II Crônicas 18:1-3:- “Tinha, pois, Jeosafá riquezas e glória em
abundância, e aparentou-se com Acabe. Ao cabo de alguns anos foi ter
com Acabe em Samaria. E Acabe matou ovelhas e bois em abundância,
para ele e para o povo que o acompanhava; e o persuadiu a subir com
ele a Ramote-Gileade. Perguntou Acabe, rei de Israel, a Jeosafá, rei de
Judá: Irás tu comigo a Ramote-Gileade? E respondeu-lhe Jeosafá:
Como tu és sou eu, e o meu povo como o teu povo; seremos contigo
na guerra.”
II Crônicas 20:35-37:- “Depois disto Jeosafá, rei de Judá, se aliou com
Acazias, rei de Israel, que procedeu impiamente; aliou-se com ele para
construírem navios que fossem a Társis; e construíram os navios em
Eziom-Geber. Então Eliézer, filho de Dodavaú, de Maressa, profetizou
contra Jeosafá, dizendo: Porquanto te aliaste com Acazias, o Senhor
destruiu as tuas obras. E os navios se despedaçaram e não puderam ir a
Társis.”
II Crônicas 21:1-6:- “Depois Jeosafá dormiu com seus pais, e com eles
foi sepultado na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu
lugar. E tinha irmãos, filhos de Jeosafá: Azarias, Jeiel, Zacarias, Asarias,
Micael e Sefatias; todos estes foram filhos de Jeosafá, rei de Judá. Seu
pai lhes dera grandes dádivas, em prata, em ouro e em objetos
preciosos, juntamente com cidades fortes em Judá; mas o reino deu a
Jeorão, porque ele era o primogênito. Ora, tendo Jeorão subido ao
reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos
à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Jeorão tinha
trinta e dois anos quando começou a reinar, e reinou oito anos em
Jerusalém. E andou no caminho dos reis de Israel, como fazia a casa de
Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher; e fazia o que parecia
mal aos olhos do senhor.”
E Pedro.
Mateus 26:58:- “E Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo
sacerdote; e entrando, sentou-se entre os guardas, para ver o fim.”
E você?
Nem entre no caminho dos maus. Mas se você se encontrar lá, não vá adiante
com eles. Saia! Agora! Você está abrindo a mão a esta regra crucial? Onde é
que você faz a sua ginástica? Você se casaria somente com uma pessoa cristã?
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Que escola você escolheu para estudar? Quão correto são os seus amigos? O
que é que você lê? Que tipo de música e televisão que você ouve e assiste? Há
familiares que você deveria evitar?
Deus fala sério a respeito da separação dos maus.
Provérbios 9:6:- “Deixai a insensatez, e vivei; e andai pelo caminho do
entendimento.”
Provérbios 13:20:- “Quem anda com os sábios será sábio; mas o
companheiro dos tolos sofre aflição.”
Provérbios 14:7:- “Vai-te da presença do homem insensato, pois nele
não acharás palavras de ciência.”
Provérbios 22:24-25:- “Não faças amizade com o iracundo; nem andes
com o homem colérico; para que não aprendas as suas veredas, e tomes
um laço para a tua alma.”
II Crônicas 19:2:- “Mas Jeú, filho de Hanâni, a vidente, saiu ao
encontro do rei Jeosafá e lhe disse: Devias tu ajudar o ímpio, e amar
aqueles que odeiam ao Senhor? Por isso virá sobre ti grande ira da parte
do Senhor.”
Salmos 101:3-8:- “Não porei coisa torpe diante dos meus olhos;
aborreço as ações daqueles que se desviam; isso não se apagará a mim.
Longe de mim estará o coração perverso; não conhecerei o mal. Aquele
que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei; aquele que
tem olhar altivo e coração soberbo, não o tolerarei. Os meus olhos
estão sobre os fiéis da terra, para que habitem comigo; o que anda no
caminho perfeito, esse me servirá. O que usa de fraude não habitará em
minha casa; o que profere mentiras não estará firme perante os meus
olhos. De manhã em manhã destruirei todos os ímpios da terra, para
desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniqüidade.”
Romanos 16:17-18:- “Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem
dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes; desviai-vos
deles. Porque os tais não servem a Cristo nosso Senhor, mas ao seu
ventre; e com palavras suaves e lisonjas enganam os corações dos
inocentes.”
I Coríntios 5:1-13:- “Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade,
e tal imoralidade que nem mesmo entre os gentios se vê, a ponto de
haver quem vive com a mulher de seu pai. E vós estais inchados? e nem
ao menos pranteastes para que fosse tirado do vosso meio quem
praticou esse mal? Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas
presente no espírito, já julguei, como se estivesse presente, aquele que
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cometeu este ultraje. Em nome de nosso Senhor Jesus, congregados
vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus, seja entregue a
Satanás para destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia
do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um
pouco de fermento leveda a massa toda? Expurgai o fermento velho,
para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento. Porque
Cristo, nossa páscoa, já foi sacrificado. Pelo que celebremos a festa, não
com o fermento velho, nem com o fermento da malícia e da corrupção,
mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos escrevi
que não vos comunicásseis com os que se prostituem; com isso não me
referia à comunicação em geral com os devassos deste mundo, ou com
os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras; porque então
vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos
comuniqueis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou
avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador; com
esse tal nem sequer comais. Pois, que me importa julgar os que estão de
fora? Não julgais vós os que estão de dentro? Mas Deus julga os que
estão de fora. Tirai esse iníquo do meio de vós.”
II Coríntios 6:14-17:- “Não vos prendais a um jugo desigual com os
incrédulos; pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? ou que
comunhão tem a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e
Belial? ou que parte tem o crente com o incrédulo? E que consenso tem
o santuário de Deus com ídolos? Pois nós somos santuário de Deus
vivo, como Deus disse: Neles habitarei, e entre eles andarei; e eu serei o
seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que, saí vós do meio deles e
separai-vos, diz o Senhor; e não toqueis coisa imunda, e eu vos
receberei;”
Gálatas 1:6-9:- “Estou admirado de que tão depressa estejais desertando
daquele que vos chamou na graça de Cristo, para outro evangelho, o
qual não é outro; senão que há alguns que vos perturbam e querem
perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou um
anjo do céu vos pregasse outro evangelho além do que já vos pregamos,
seja anátema. Como antes temos dito, assim agora novamente o digo:
Se alguém vos pregar outro evangelho além do que já recebestes, seja
anátema.”
Efésios 5:11:- “E não vos associeis às obras infrutuosas das trevas,
antes, porém, condenai-as;”
II Tessalonicenses 3:6:- “Mandamo-vos, irmãos, em nome do Senhor
Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda
desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes.”
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I Timóteo 6:5:- “Disputas de homens corruptos de entendimento, e
privados da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro;”
II Timóteo 3:5:- “Tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o
poder. Afasta-te também desses.”
Tito 3:10-11:- “Ao homem faccioso, depois da primeira e segunda
admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido, e vive
pecando, e já por si mesmo está condenado.”
Tiago 4:4:- “Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade
contra Deus? Portanto qualquer que quiser ser amigo do mundo
constitui-se inimigo de Deus.”
Apocalipse 18:4:- “Ouvi outra voz do céu dizer: Sai dela, povo meu,
para que não sejas participante dos sete pecados, e para que não
incorras nas suas pragas.”
Você não pode sair do mundo,
I Coríntios 5:9-10:- “Já por carta vos escrevi que não vos comunicásseis
com os que se prostituem; com isso não me referia à comunicação em
geral com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os
roubadores, ou com os idólatras; porque então vos seria necessário sair
do mundo.”
Mas você não deve se conformar com ele.
Romanos 12:1-2:- “Rogo-vos pois, irmãos, pela compaixão de Deus,
que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e
agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a
este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para
que experimenteis qual seja a boa, agradável, e perfeita vontade de
Deus.”
I João 2:15-17:- “Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se
alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que
há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e
a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo
passa, e a sua concupiscência; mas aquele que faz a vontade de Deus,
permanece para sempre.”
Qual é o estilo de vida dos maus? Hábitos e preferências que promovem o
pecado! Você pode avaliar as atividades e os locais através das pessoas que os
usam e freqüentam. Sem analisar a música “rock-n-roll” diretamente, os seus
artistas, produtores e ouvintes a condenam – pois geralmente são maus. Não
há razão para analisar os clubes noturnos; aqueles que a constroem e se
utilizam deles amam as trevas.
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Como é que você consegue orar, dizendo:- “Não nos deixes cair em
tentação”, mas esquecem da advertência “Vigiai e orai, para que não entreis
em tentação”? Você precisa de amigos? Então faça deles homens bons que lhe
desafiarão à santidade.
Provérbios 13:20:- “Quem anda com os sábios será sábio; mas o
companheiro dos tolos sofre aflição.”
Salmos 119:63,79:- “Companheiro sou de todos os que te temem, e dos
que guardam os seus preceitos. Envergonhados sejam os soberbos, por
me haverem subvertido sem causa; mas eu meditarei nos teus preceitos.
Tito 1:8:- “Mas hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso,
temperante.”
A igreja verdadeira de Jesus Cristo lhe dará mais amigos com influência divina
do que você jamais poderá amar e servir adequadamente!

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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