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Guarda os meus mandamentos e vive; e a minha lei, como a 
menina dos teus olhos. 

 

Bons pais aconselham os seus filhos a respeito de mulheres. Aqui temos Salomão 
aconselhando o seu filho, 

Provérbios 7:6-27:- “Porque da janela da minha casa, por minhas grades olhando 
eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens, um jovem falto de juízo, que 
passava pela rua junto à sua esquina e seguia o caminho da sua casa, no crepúsculo, 
à tarde do dia, na escuridão e trevas da noite. E eis que uma mulher lhe saiu ao 
encontro, com enfeites de prostituta e astuto coração. Esta era alvoroçadora e 
contenciosa, e não paravam em casa os seus pés; ora pelas ruas, ora pelas praças, 
espreitando por todos os cantos, aproximou-se dele, e o beijou, e esforçou o seu 
rosto, e disse-lhe: Sacrifícios pacíficos tenho comigo; hoje paguei os meus votos. 
Por isso, saí ao teu encontro, a buscar diligentemente a tua face, e te achei. Já cobri 
a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas com linho fino do 
Egito; já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Vem, saciemo-nos de 
amores até pela manhã; alegremo-nos com amores. Porque o marido não está em 
casa, foi fazer uma jornada ao longe. Um saquitel de dinheiro levou na sua mão; só 
no dia marcado voltará a casa. Seduziu-o com a multidão das suas palavras, com as 
lisonjas dos seus lábios o persuadiu. E ele segue-a logo, como boi que vai ao 
matadouro; e, como o louco ao castigo das prisões, até que a flecha lhe atravesse o 
fígado, como a ave que se apressa para o laço e não sabe que ele está ali contra a sua 
vida. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e estai atentos às palavras da minha boca; 
não se desvie para os seus caminhos o teu coração, e não andes perdido nas suas 
veredas; porque a muitos feridos derribou; e são muitíssimos os que por ela foram 
mortos. Caminhos de sepultura é a sua casa, os quais descem às câmaras da morte.  

e ele pediu ao seu filho que lembrasse dos seus conselhos e os valorizasse acima de tudo. 
As prostitutas têm causado mais danos a mais homens jovens do que qualquer outra 
influência isoladamente. 

Provérbios 7:26:- “Porque a muitos feridos derribou; e são muitíssimos os que por 
ela foram mortos.” 

Provérbios 23:27-28:- “Porque cova profunda é a prostituta, e poço estreito, a 
estranha. Também ela, como um salteador, se põe a espreitar e multiplica entre os 
homens os iníquos.” 

Gênesis 3:12:- “Então, disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela 
me deu da árvore, e comi.” 
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Eclesiastes 7:26:- “E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte: a mulher cujo 
coração são redes e laços e cujas mãos são ataduras; quem for bom diante de Deus 
escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela.” 

Eles devem ser avisados freqüentemente contra elas, e os avisos devem ser considerados. 

Este provérbio não dá ênfase à obediência paterna, mas sim o de não negligenciar os se 
esquecer do conselho. O verbo no imperativo “guarda” é compreendida aqui como o 
prestar atenção ou respeito aos mandamentos. Isso sabemos por causa do contexto 
anterior, 

Provérbios 7:1:- “Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os 
meus mandamentos.” 

e o seguinte contexto, 

Provérbios 7:3:- “Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração.” 

e a explicação elíptica de “a menina dos teus olhos”. 

Provérbios 7:2:- “Guarda os meus mandamentos e vive; e a minha lei, como a 
menina dos teus olhos.”  

Quando a elipse é dada, o provérbio é lido da seguinte forma, “Guarda os meus 
mandamentos, e viva; e guarde a minha lei como a menina dos teus olhos.” A grande 
tentação encarada pela maioria dos homens jovens é o de desconsiderar o conselho do pai 
a respeito de mulheres, devido à tolice contida em seus corações e a luxúria desandada de 
seus olhos e dos seus lombos. 

Provérbios 22:15:- “A estultícia está ligada ao coração do menino, mas a vara da 
correção a afugentará dele.” 

Salmos 25:7:- “Não te lembres dos pecados da minha mocidade nem das minhas 
transgressões; mas, segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim, por tua bondade, 
Senhor.” 

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.” 

I João 2:16:- “Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a 
concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo.”  

A expressão idiomática “menina dos olhos” significa algo pelo qual se tem muito carinho 
com a maior consideração. Originalmente se aplicava unicamente à pupila do olho. Esta 
parte do olho é tão preciosa para poder enxergar, e todos os objetos são contemplados 
através dessa abertura, a expressão veio a significar algo muito precioso. 

Bons pais alertam seus filhos a respeito das prostitutas. Salomão enfatizou o perigo delas 
no livro de Provérbios. 

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, 
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para os mortos; todos os que se dirigem a elas não voltarão e não atinarão com as 
veredas da vida.” 

Provérbios 5:1-23:- “Filho meu, atende à minha sabedoria; à minha razão inclina o 
teu ouvido; para que conserves os meus avisos, e os teus lábios guardem o 
conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu 
paladar é mais macio do que o azeite; mas o seu fim é amargoso como o absinto, 
agudo como a espada de dois fios. Os seus pés descem à morte; os seus passos 
firmam-se no inferno. Ela não pondera a vereda da vida; as suas carreiras são 
variáveis, e não as conhece. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e não vos desvieis 
das palavras da minha boca. Afasta dela o teu caminho e não te aproximes da porta 
da sua casa; para que não dês a outros a tua honra, nem os teus anos a cruéis. Para 
que não se fartem os estranhos do teu poder, e todos os teus trabalhos entrem na 
casa do estrangeiro; e gemas no teu fim, quando se consumirem a tua carne e o teu 
corpo, e digas: Como aborreci a correção! E desprezou o meu coração a 
repreensão! E não escutei a voz dos meus ensinadores, nem a meus mestres inclinei 
o meu ouvido! Quase que em todo o mal me achei no meio da congregação e do 
ajuntamento. Bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-
iam por fora as tuas fontes, e pelas ruas, os ribeiros de águas? Sejam para ti só e não 
para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher 
da tua mocidade, como cerva amorosa e gazela graciosa; saciem-te os seus seios em 
todo o tempo; e pelo seu amor sê atraído perpetuamente. E por que, filho meu, 
andarias atraído pela estranha e abraçarias o seio da estrangeira? Porque os 
caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele aplana todas as suas 
carreiras. Quanto ao ímpio, as suas iniqüidades o prenderão, e, com as cordas do 
seu pecado, será detido. Ele morrerá, porque sem correção andou, e, pelo excesso 
da sua loucura, andará errado.” 

Provérbios 6:20-35:- “Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei 
de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-os ao teu pescoço. 
Quando caminhares, isso te guiará; quando te deitares, te guardará; quando 
acordares, falará contigo. Porque o mandamento é uma lâmpada, e a lei, uma luz, e 
as repreensões da correção são o caminho da vida, para te guardarem da má mulher 
e das lisonjas da língua estranha. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem 
te prendas com os seus olhos. Porque por causa de uma mulher prostituta se chega 
a pedir um bocado de pão; e a adúltera anda à caça de preciosa vida. Tomará 
alguém fogo no seu seio, sem que as suas vestes se queimem? Ou andará alguém 
sobre as brasas, sem que se queimem os seus pés? Assim será o que entrar à mulher 
do seu próximo; não ficará inocente todo aquele que a tocar. Não se injuria o 
ladrão, quando furta para saciar a sua alma, tendo fome; mas, encontrado, pagará 
sete vezes tanto; dará toda a fazenda de sua casa. O que adultera com uma mulher é 
falto de entendimento; destrói a sua alma o que tal faz. Achará castigo e vilipêndio, 
e o seu opróbrio nunca se apagará. Porque furioso é o ciúme do marido; e de 
maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. Nenhum resgate aceitará, nem 
consentirá, ainda que multipliques os presentes.” 

Provérbios 7:1-27:- “Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti 
os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive; e a minha lei, como 
a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. 
Dize à Sabedoria: Tu és minha irmã; e à prudência chama tua parenta; para te 
guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com as suas palavras. Porque 
da janela da minha casa, por minhas grades olhando eu, vi entre os simples, 
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descobri entre os jovens, um jovem falto de juízo, que passava pela rua junto à sua 
esquina e seguia o caminho da sua casa, no crepúsculo, à tarde do dia, na escuridão 
e trevas da noite. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro, com enfeites de 
prostituta e astuto oração. Esta era alvoroçadora e contenciosa, e não paravam em 
casa os seus pés; ora pelas ruas, ora pelas praças, espreitando por todos os cantos, 
aproximou-se dele, e o beijou, e esforçou o seu rosto, e disse-lhe: Sacrifícios 
pacíficos tenho comigo; hoje paguei os meus votos. Por isso, saí ao teu encontro, a 
buscar diligentemente a tua face, e te achei. Já cobri a minha cama com cobertas de 
tapeçaria, com obras lavradas com linho fino do Egito; já perfumei o meu leito com 
mirra, aloés e canela. Vem, saciemo-nos de amores até pela manhã; alegremo-nos 
com amores. Porque o marido não está em casa, foi fazer uma jornada ao longe. 
Um saquitel de dinheiro levou na sua mão; só no dia marcado voltará a casa. 
Seduziu-o com a multidão das suas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o 
persuadiu. E ele segue-a logo, como boi que vai ao matadouro; e, como o louco ao 
castigo das prisões, até que a flecha lhe atravesse o fígado, como a ave que se 
apressa para o laço e não sabe que ele está ali contra a sua vida. Agora, pois, filhos, 
dai-me ouvidos e estai atentos às palavras da minha boca; não se desvie para os seus 
caminhos o teu coração, e não andes perdido nas suas veredas; porque a muitos 
feridos derribou; e são muitíssimos os que por ela foram mortos. Caminhos de 
sepultura é a sua casa, os quais descem às câmaras da morte.” 

Provérbios 9:13-18:- “A mulher louca é alvoroçadora; é néscia e não sabe coisa 
alguma. E assenta-se à porta da sua casa ou numa cadeira, nas alturas da cidade, 
para chamar os que passam e seguem direito o seu caminho. Quem é simples, volte-
se para aqui. E aos faltos de entendimento diz: As águas roubadas são doces, e o 
pão comido às ocultas é suave. Mas não sabem que ali estão os mortos, que os seus 
convidados estão nas profundezas do inferno.” 

Provérbios 22:14:- “Cova profunda é a boca das mulheres estranhas; aquele contra 
quem o Senhor se irar cairá nela.” 

Provérbios 23:27-28:- “Porque cova profunda é a prostituta, e poço estreito, a 
estranha. Também ela, como um salteador, se põe a espreitar e multiplica entre os 
homens os iníquos.” 

Provérbios 30:20:- “Tal é o caminho da mulher adúltera: ela come, e limpa a sua 
boca, e diz: Não cometi maldade.” 

Provérbios 31:3:- “Não dês às mulheres a tua força, nem os teus caminhos, ao que 
destrói os reis.” 

Teria sido por causa do erro cometido por seu pai? 

II Samuel 11:1-27:- “E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que 
os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe, e a seus servos com ele, e a todo o 
Israel, para que destruíssem os filhos de Amom e cercassem Rabá; porém Davi 
ficou em Jerusalém. E aconteceu, à hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito, 
e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que se 
estava lavando; e era esta mulher mui formosa à vista. E enviou Davi e perguntou 
por aquela mulher; e disseram: Porventura, não é esta Bate-Seba, filha de Eliã e 
mulher de Urias, o heteu? Então, enviou Davi mensageiros e a mandou trazer; e, 
entrando ela a ele, se deitou com ela (e já ela se tinha purificado da sua imundície); 
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então, voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu, e enviou, e fê-lo saber a Davi, 
e disse: Pejada estou. Então, enviou Davi a Joabe, dizendo: Envia-me Urias, o 
heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como 
ficava Joabe, e como ficava o povo, e como ia a guerra. Depois, disse Davi a Urias: 
Desce à tua casa e lava os teus pés. E, saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele 
iguaria do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do 
seu senhor, e não desceu à sua casa. E o fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não 
desceu à sua casa. Então, disse Davi a Urias: Não vens tu de uma jornada? Por que 
não desceste à tua casa? E disse Urias a Davi: A arca, e Israel, e Judá ficam em 
tendas; e Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no 
campo; e hei de eu entrar na minha casa, para comer e beber e para me deitar com 
minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Então, disse 
Davi a Urias: Fica cá ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em 
Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, 
e o embebedou; e, à tarde, saiu a deitar-se na sua cama, como os servos de seu 
senhor; porém não desceu à sua casa. E sucedeu que, pela manhã, Davi escreveu 
uma carta a Joabe e mandou-lha por mão de Urias. Escreveu na carta, dizendo: 
Ponde Urias na frente da maior força da peleja; e retirai-vos de detrás dele, para que 
seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que, tendo Joabe observado bem a cidade, pôs 
a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E, saindo os homens da 
cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi; e 
morreu também Urias, o heteu. Então, enviou Joabe e fez saber a Davi todo o 
sucesso daquela peleja. E deu ordem ao mensageiro, dizendo: Acabando tu de 
contar ao rei todo o sucesso desta peleja, e, sucedendo que o rei se encolerize e te 
diga: Por que vos chegastes tão perto da cidade a pelejar? Não sabíeis vós que 
haviam de atirar do muro? Quem feriu a Abimeleque, filho de Jerubesete? Não 
lançou uma mulher sobre ele, do muro, um pedaço de uma mó corredora, de que 
morreu em Tebes? Por que vos chegastes ao muro? Então, dirás: Também morreu 
teu servo Urias, o heteu. 
 

E foi o mensageiro, e entrou, e fez saber a Davi tudo para que Joabe o enviara. E 
disse o mensageiro a Davi: Na verdade, que mais poderosos foram aqueles homens 
do que nós e saíram a nós ao campo; porém nós fomos contra eles, até à entrada da 
porta. Então, os flecheiros atiraram contra os teus servos desde o alto do muro, e 
morreram alguns dos servos do rei; e também morreu o teu servo Urias, o heteu. E 
disse Davi ao mensageiro: Assim dirás a Joabe: Não te pareça isso mal aos teus 
olhos; pois a espada tanto consome este como aquele; esforça a tua peleja contra a 
cidade e a derrota; esforça-o tu assim. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que Urias, 
seu marido, era morto, lamentou a seu senhor. E, passado o luto, enviou Davi e a 
recolheu em sua casa; e lhe foi por mulher e ela lhe deu um filho. Porém essa coisa 
que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor.” 

Ou pelo seu próprio erro? 

I Reis 11:1-8:- “E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da 
filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hetéias, das nações de que 
o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: Não entrareis a elas, e elas não entrarão a 
vós; de outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A 
estas se uniu Salomão com amor. E tinha setecentas mulheres, princesas, e trezentas 
concubinas; e suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que, no 
tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir 
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outros deuses; e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como 
o coração de Davi, seu pai, porque Salomão andou em seguimento de Astarote, 
deusa dos sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos amonitas. 
Assim fez Salomão o que era mau aos olhos do Senhor e não perseverou em seguir 
ao Senhor, como Davi, seu pai. Então, edificou Salomão um alto a Quemos, a 
abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a 
Moloque, a abominação dos filhos de Amom. E assim fez para com todas as suas 
mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses.” 

Ou foi por causa de Judá? 

Gênesis 38:12-26:- “Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de Sua, mulher 
de Judá; e, depois, se consolou Judá e subiu aos tosquiadores das suas ovelhas, em 
Timna, ele e Hira, seu amigo, o adulamita. E deram aviso a Tamar, dizendo: Eis que 
teu sogro sobe a Timna, a tosquiar as suas ovelhas. Então, ela tirou de sobre si as 
vestes da sua viuvez, e cobriu-se com o véu, e disfarçou-se, e assentou-se à entrada 
das duas fontes que estão no caminho de Timna; porque via que Selá já era grande, 
e ela lhe não fora dada por mulher. E, vendo-a Judá, teve-a por uma prostituta; 
porque ela havia coberto o seu rosto. E dirigiu-se para ela no caminho e disse: Vem, 
peço-te, deixa-me entrar a ti. Porquanto não sabia que era sua nora; e ela disse: Que 
darás, para que entres a mim? E ele disse: Eu te enviarei um cabrito do rebanho. E 
ela disse: Dás-me penhor até que o envies? Então, ele disse: Que penhor é que te 
darei? E ela disse: O teu selo, e o teu lenço, e o cajado que está em tua mão. O que 
ele lhe deu, e entrou a ela; e ela concebeu dele. E ela levantou-se, e foi-se, e tirou de 
sobre si o seu véu, e vestiu as vestes da sua viuvez. E Judá enviou o cabrito por 
mão do seu amigo, o adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher; porém não 
a achou. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: Onde está a prostituta 
que estava no caminho junto às duas fontes? E disseram: Aqui não esteve prostituta 
alguma. E voltou a Judá e disse: Não a achei; e também disseram os homens 
daquele lugar: Aqui não esteve prostituta. Então, disse Judá: Tome-o ela, para que 
porventura não venhamos a cair em desprezo; eis que tenho enviado este cabrito, 
mas tu não a achaste. E aconteceu que, quase três meses depois, deram aviso a 
Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou e eis que está pejada do adultério. Então, 
disse Judá: Tirai-a fora para que seja queimada. E, tirando-a fora, ela mandou dizer 
a seu sogro: Do varão de quem são estas coisas eu concebi. E ela disse mais: 
Conhece, peço-te, de quem é este selo, e estes lenços, e este cajado. E conheceu-os 
Judá e disse: Mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a Selá, meu 
filho. E nunca mais a conheceu.” 

Ou Sansão? 

Juízes 16:4-21:- “E, depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale 
de Soreque, cujo nome era Dalila. Então, os príncipes dos filisteus subiram a ela e 
lhe disseram: Persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que 
poderíamos assenhorear-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos; e te daremos 
cada um mil e cem moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: Declara-me, peço-
te, em que consiste a tua grande força e com que poderias ser amarrado para te 
poderem afligir. Disse-lhe Sansão: Se me amarrassem com sete vergas de vimes 
frescos, que ainda não estivessem secos, então, me enfraqueceria e seria como 
qualquer outro homem. Então, os príncipes dos filisteus lhe trouxeram sete vergas 
de vimes frescos, que ainda não estavam secos; e amarrou-o com elas. E os espias 
estavam assentados com ela numa câmara. Então, ela lhe disse: Os filisteus vêm 
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sobre ti, Sansão. Então, quebrou as vergas de vimes, como se quebra o fio da 
estopa ao cheiro do fogo; assim, não se soube em que consistia a sua força. Então, 
disse Dalila a Sansão: Eis que zombaste de mim e me disseste mentiras; ora, 
declara-me, agora, com que poderias ser amarrado. E ele lhe disse: Se me 
amarrassem fortemente com cordas novas, com que se não houvesse feito obra 
nenhuma, então, me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então, 
Dalila tomou cordas novas, e o amarrou com elas, e disse-lhe: Os filisteus vêm 
sobre ti, Sansão. E os espias estavam assentados numa câmara. Então, as quebrou 
de seus braços, como um fio. E disse Dalila a Sansão: Até agora zombaste de mim e 
me disseste mentiras; declara-me pois, agora com que poderias ser amarrado? E ele 
lhe disse: Se teceres sete tranças dos cabelos da minha cabeça com os liços da teia. 
E ela as fixou com uma estaca e disse-lhe: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então, 
despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças tecidas, juntamente com o 
liço da teia. Então, ela lhe disse: Como dirás: Tenho-te amor, não estando comigo o 
teu coração? Já três vezes zombaste de mim e ainda me não declaraste em que 
consiste a tua força. E sucedeu que, importunando-o ela todos os dias com as suas 
palavras e molestando-o, a sua alma se angustiou até à morte. E descobriu-lhe todo 
o seu coração e disse-lhe: Nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu 
de Deus, desde o ventre de minha mãe; se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a 
minha força, e me enfraqueceria e seria como todos os mais homens. Vendo, pois, 
Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos 
filisteus, dizendo: Subi esta vez, porque, agora, me descobriu ele todo o seu 
coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua 
mão. Então, ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e 
rapou-lhe as sete tranças do cabelo de sua cabeça; e começou a afligi-lo, e retirou-se 
dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu 
sono e disse: Sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia 
que já o Senhor se tinha retirado dele. Então, os filisteus pegaram nele, e lhe 
arrancaram os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com duas cadeias 
de bronze, e andava ele moendo no cárcere.”  

Por natureza o filho não dá valor aos conselhos do pai. Ele engana a si mesmo ao ponto de 
acreditar que o seu pai está por fora, que o seu pai exagera com respeito ao perigo, que o 
seu pai quer lhe privar de prazeres, que o seu pai nunca encontrou uma mulher desejável, 
que o seu pai não provou das luxúrias sexuais, ou ainda, chega a acreditar que ele pode 
escapara das conseqüências descritas pelo seu pai. Tudo isso são mentiras condenáveis 
advindas de um coração jovem e do pai das mentiras. 

Filhos devem confiar em seus pais e apreciar os conselhos e avisos dele.  Todo pai já foi 
um homem jovem com os mesmos desejos e tentações. Mas um pai sobreviveu à sua 
juventude e refletiu muito a respeito do que era melhor para o seu filho. Ele considera o 
sucesso a longo prazo, não prazeres de curto prazo que arruinarão a sua vida! Os pais 
amam os seus filhos mais do que qualquer mulher que os possam jamais amar, mesmo uma 
mulher virtuosa! Jovem, guarde os mandamentos do seu pai! 

Os homens jovens devem resistir à atração e à tentação das prostitutas, tendo a sua mente 
firmemente estabelecida nos mandamentos do seu pai muito antes de se deparar com esta 
criatura muito perigosa. Uma vez cativados, mesmo que superficialmente, pelas aparências, 
adulações e ofertas da sedutora, torna-se quase impossível se lembrar de quaisquer avisos.   

Mas o que é que o homem jovem fará, cujo pai não lhe ensinou nem lhe advertiu a respeito 
de tal mulher? Ele estará indefeso ante o poder de atração do corpo e das seduções dela. 
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Tais pais são cúmplices na destruição dos seus filhos! Mesmo que ele os tenha aconselhado 
e avisado a respeito de muitos perigos, ele negligenciou o mais danoso de todos eles. Pais, 
salvem os seus filhos!  

Leitor! Deus, seu Pai, lhe deu os Seus mandamento e leis para você. Você os guarda como 
a menina dos seus olhos? Você os lê diariamente? Você medita sobre eles? Você treme ante 
os seus avisos e se regozija em suas instruções? Ou você engana a si mesmo dizendo que 
você pode esquecê-los e negligenciá-los e ainda sobreviver? Não seja um tolo!  

 

 
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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