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Provérbios 8:16
Jonathan Crosby
Tradução: Peter Daniel Rees

Por mim governam os príncipes e os nobres; sim, todos os
juízes da terra.
Temos aqui uma lição a respeito de ciência política.Príncipes, nobres e juízes, todos
necessitam de sabedoria para o bom exercício de suas responsabilidades. Um provérbio
bem semelhante precede este, o que demonstra que por repetição a ênfase que Deus dá a
respeito da importância da sabedoria para os governantes.
Provérbios 8:15:- “Por mim, reinam os reis, e os príncipes ordenam justiça.”
As lições práticas são estas: governantes com sabedoria serão bons governantes, e aqueles
que não a tem não o serão; e se a sabedoria se presta tão bem para o trono, então a
sabedoria é algo que vale a pena correr atrás.
De quem está se referindo quando usa a primeira pessoa, caso objetivo, pronome pessoal
“mim”? Sempre que ler o capítulo 8 de Provérbios, lembre-se que o capítulo inteiro é a
personificação de uma mulher, a Senhor Sabedoria.
Provérbios 8:1-3:- “Não clama, porventura, a Sabedoria? E a Inteligência não dá a
sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela
se coloca. Da banda das portas da cidade, à entrada da cidade e à entrada das portas
está clamando.”
Salomão insistiu nesta forma literária de forma a fazer com que a sabedoria fosse tão
desejável e pessoal quanto fosse possível, pela inspiração do Espírito Santo. Fazemos a
mesma coisa quando usamos os termos Senhora Liberdade ou Mãe Natureza.
O provérbio é teórico e prático, não é histórico ou literal. Nem todos os príncipes, nobres
e juízes são sábios. Na realidade, a maioria não o é. Muitas decisões executivas, legislativas e
judiciárias são tolas, e até contrárias ao bom senso básico. A lição teórica é a de que os
grandes governantes usam a sabedoria para desempenharem bem as suas responsabilidades.
A lição prática foi expressa anteriormente: você deve admirar a sabedoria e correr atrás
dela, porque ela é preciosa, e você precisa dela.
Todos os cargos públicos exigem sabedoria, uma qualificação que não é entendida até hoje.
Jetro disse a Moisés, “E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus,
homens de verdade, que aborreçam a avareza; e põe-nos sobre eles por maiorais de mil,
maiorais de cem, maiorais de cinqüenta e maiorais de dez;” (Êxodo 18:21). Josafá ordenou
aos Levitas e aos principais chefes na suas posses, dizendo, “E deu-lhes ordem, dizendo:
Assim, andai no temor do Senhor com fidelidade e com coração inteiro.” (II Crônicas
19:9).
O que é sabedoria? Posta de uma forma simples, ela é o poder de um julgamento correto!
Sabedoria são as decisões e escolhas que equilibram a misericórdia e a verdade, beneficiam
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uma nação inteira, e são perfeitamente justas à vista de Deus! De onde ela vem? Do temor
do Senhor!
Provérbios 1:7:- “O temor do Senhor é o princípio da ciência; os loucos desprezam
a sabedoria e a instrução.”
Provérbios 9:10:- “O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do
Santo, a prudência.”
Jó 28:28:- “Mas disse ao homem: Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e
apartar-se do mal é a inteligência.”
Salmos 111:10:- “O temor do Senhor é o princípio da sabedoria; bom
entendimento têm todos os que lhe obedecem; o seu louvor permanece para
sempre.”
De que forma é aplicada o temo do Senhor aos processos políticos de uma nação? Pela
obediência às Escrituras inspiradas e preservadas do Deus do céu!
Deuteronômio 17:18-20:- “Será também que, quando se assentar sobre o trono do
seu reino, então, escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está
diante dos sacerdotes levitas. E o terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida,
para que aprenda a temer ao Senhor, seu Deus, para guardar todas as palavras desta
lei e estes estatutos, para fazê-los. Para que o seu coração não se levante sobre os
seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita nem para a
esquerda; para que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de
Israel.”
Salmos 19:7:- “A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma; o testemunho do
Senhor é fiel e dá sabedoria aos símplices.”
Salmos 119:23,98-100,128,161:- “Enquanto os príncipes se conluiavam e falavam
contra mim, o teu servo meditava nos teus estatutos. ... Tu, pelos teus
mandamentos, me fazes mais sábio que meus inimigos, pois estão sempre comigo.
Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus
testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos.
... Por isso, tenho, em tudo, como retos todos os teus preceitos e aborreço toda
falsa vereda. ... Príncipes me perseguiram sem causa, mas o meu coração temeu a
tua palavra.”
Isaías 8:20:- “À lei e ao testemunho! Se eles não falarem segundo esta palavra,
nunca verão a alva.”
II Timóteo 3:16-17:- “Toda Escritura divinamente inspirada é proveitosa para
ensinar, para redargüir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de
Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra.”
Isto quer dizer que somente os governantes cristãos que seguem a Bíblia podem
verdadeiramente ser grandes e nobres? Absolutamente! É o temor de Deus e à palavra de
Deus que faz com que os governantes e nações sejam grandes. Na medida em que a palavra
de Deus é divulgada, pregada e obedecida numa nação, é também a medida que uma nação
será avaliada pela liberdade, justiça, moralidade e paz. Davi, um dos maiores e mais nobres
reis, escreveu: “ “Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele
escolheu para a sua herança.” (Salmos 33:12). Nações que rejeitam a Deus serão
convertidas em um inferno.
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Salmos 9:17:- “Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se
esquecem de Deus.”
Temos aqui o que Moisés declarou a respeito de apenas uma pequena parte do Velho
Testamento:
Deuteronômio 4:5-8:-“Vedes aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me
mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra a qual ides a
herdar. Guardai-os, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso
entendimento perante os olhos dos povos que ouvirão todos estes estatutos e dirão:
Só este grande povo é gente sábia e inteligente. Porque, que gente há tão grande,
que tenha deuses tão chegados como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o
chamamos?”
Os príncipes, nobres e juízes são todos sábios? Dificilmente. Deus disse ao Rei
Nabucodonozor, o maior monarca de todos os tempos, que Ele geralmente colocava os
homens mais elementares em cargos públicos.
Daniel 4:17:- “Esta sentença é por decreto dos vigiadores, e esta ordem, por
mandado dos santos; a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem
domínio sobre os reinos dos homens; e os dá a quem quer e até ao mais baixo dos
homens constitui sobre eles.”
Enquanto que eles e os seus cargos devem ser honrados, como foi ordenado por Deus,
mesmo assim poucos são honrados entre eles.
Romanos 13:1-7:- “Qual é, logo, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da
circuncisão? Muita, em toda maneira, porque, primeiramente, as palavras de Deus
lhe foram confiadas. Pois quê? Se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade
aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma! Sempre seja Deus
verdadeiro, e todo homem mentiroso, como está escrito: Para que sejas justificado
em tuas palavras e venças quando fores julgado. E, se a nossa injustiça for causa da
justiça de Deus, que diremos? Porventura, será Deus injusto, trazendo ira sobre
nós? (Falo como homem.) De maneira nenhuma! Doutro modo, como julgará
Deus o mundo? Mas, se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para
glória sua, por que sou eu ainda julgado também como pecador?”
Considere o maior dos crimes cometidos em todos os tempos – o julgamento corrupto e a
crucificação de Jesus de Nazaré. Foi um julgamento arquitetado, aprovado e executado por
uma combinação de líderes religiosos judaicos e dois nomeados, Pilatos e Herodes.
Quando uma nação rejeita a Deus, como os Estados Unidos estão fazendo hoje em dia, Ele
retira os grandes homens, de tal forma, que só lhes resta, crianças e mulheres empurrandoos para o desastre.
Isaías 3:1-5,12:- “Porque eis que o Senhor Deus dos Exércitos tirará de Jerusalém e
de Judá o bordão e o cajado, todo o sustento de pão e toda a sede de água; o
valente, e o soldado, e o juiz, e o profeta, e o adivinho, e o ancião; o capitão de
cinqüenta, e o respeitável, e o conselheiro, e o sábio entre os artífices, e o eloqüente;
e dar-lhes-ei jovens por príncipes, e crianças governarão sobre eles. E o povo será
oprimido; um será contra o outro, e cada um, contra o seu próximo; o menino se
atreverá contra o ancião, e o vil, contra o nobre. ... Os opressores do meu povo são
crianças, e mulheres estão à testa do seu governo. Ah! Povo meu! Os que te guiam
te enganam e destroem o caminho das tuas veredas.”
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Quando uma nação vê os seus homens poderosos, homens de Guerra, grandes juízes,
homens prudentes, homens honrados, conselheiros, artesãos especializados e eloqüentes
oradores desaparecerem, Deu está trabalhando! Só de olhar um debate presidência deve ser
o suficiente para você chegar à conclusão de que já estamos lá! A não ser que os Estados
Unidos se arrependam e se voltem para Deus, ela está descendo, descendo, descendo!
Qual é o objetivo do capítulo 8 de Provérbios? O de exaltar a sabedoria pelos seus grandes
serviços para Deus e para os homens de forma a desafiá-lo para a abraçar de todo o
coração e força!
Provérbios 8:1-11,32-36:- “Não clama, porventura, a Sabedoria? E a Inteligência
não dá a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das
veredas, ela se coloca. Da banda das portas da cidade, à entrada da cidade e à
entrada das portas está clamando: A vós, ó homens, clamo; e a minha voz se dirige
aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência; e vós, loucos, entendei de
coração. Ouvi, porque proferirei coisas excelentes; os meus lábios se abrirão para a
eqüidade. Porque a minha boca proferirá a verdade; os meus lábios abominam a
impiedade. Em justiça são todas as palavras da minha boca; não há nelas nenhuma
coisa tortuosa nem perversa. Todas elas são retas para o que bem as entende e
justas, para os que acham o conhecimento. Aceitai a minha correção, e não a prata,
e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido. Porque melhor é a sabedoria
do que os rubins; e de tudo o que se deseja nada se pode comparar com ela. ...
Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os
meus caminhos. Ouvi a correção, não a rejeiteis e sede sábios. Bem-aventurado o
homem que me dá ouvidos, velando às minhas portas cada dia, esperando às
ombreiras da minha entrada. Porque o que me achar achará a vida e alcançará favor
do Senhor. Mas o que pecar contra mim violentará a sua própria alma; todos os que
me aborrecem amam a morte.”
Neste provérbio, em particular, sabedoria é exaltada pela sua utilidade para os grandes e
nobres governadores. Para que os governantes seja gloriosos, desempenhando os seus
deveres com benevolência, justiça e prudência, eles precisam de sabedoria. Esse alto valor e
a sua utilidade devem motivar o seu desejo por ela.
Se a sabedoria é tão necessária para os reis, príncipes, nobres e juízes para poderem
governar bem, quanto esforço você faz para buscá-la? Se a sabedoria é tão grande, ela deve
ser o objetivo principal de sua vida.
Provérbios 4:7:- “A sabedoria é a coisa principal; adquire, pois, a sabedoria; sim,
com tudo o que possuis, adquire o conhecimento.”
Provérbios 18:1:- “Busca seu próprio desejo aquele que se separa; ele insurge-se
contra a verdadeira sabedoria.”
Onde ela é encontrada? No temor de Deus e obediência à inspirada e preservada escrituras
de Deus! São estas as grandes prioridades de sua vida? Se você ama a sabedoria e busca por
ela cedo, você a encontrará facilmente!
Provérbios 8:17:- “Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam
me acharão.”

Comece hoje!
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Só existe um único e verdadeiro Rei, Príncipe e Juiz – Jesus de Nazaré – Ele é o abençoado
e o único Soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores.
I Timóteo 6:13-16:- “Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de
Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho de boa confissão, que
guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até à aparição de nosso Senhor
Jesus Cristo; a qual, a seu tempo, mostrará o bem-aventurado e único poderoso
Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores; aquele que tem, ele só, a imortalidade e
habita na luz inacessível; a quem nenhum dos homens viu nem pode ver; ao qual
seja honra e poder sempiterno. Amém!”
Ele está voltando brevemente para julgar a terra, endireitar tudo que é engano, corrigir
todos os erros, acabar com todas as mentiras, punir todos os praticantes do mal e
recompensar o justo com a vida eterna. Ele está atualmente sentado à mão direita de Deus
e está desfazendo as nações em fragmentos políticos.
Salmos 2:1-12:- “Por que se amotinam as nações, e os povos imaginam coisas vãs?
Os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor
e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as
suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá; o Senhor zombará deles. Então,
lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu Rei sobre
o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto: O Senhor me disse: Tu és meu Filho;
eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e os confins da terra
por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro; tu os despedaçarás
como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes; deixai-vos instruir,
juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o Filho,
para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira.
Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam.”
Apocalipse 2:26-27:- “E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe
darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá; e serão quebradas como
vasos de oleiro; como também recebi de meu Pai.”
Apocalipse 12:5:- “E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações
com vara de ferro; e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono.”
Apocalipse 19:11-16:- “E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava
assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. E os
seus olhos eram como chama de fogo; e sobre a sua cabeça havia muitos diademas;
e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de
uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E
seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino,
branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações; e
ele as regerá com vara de ferro e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e
da ira do Deus Todo-poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei
dos Reis e Senhor dos Senhores.”
O Senhor Deus onipotente reina! Aleluia! Amém!
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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