NÃO SEJA TOLO: USE BEM AS MÃOS
“Toda mulher sábia edifica a sua casa; mas a tola a derruba com as próprias mãos.” (Provérbios 14:1)
O QUE VOCÊ FAZ MOSTRA O QUE VOCÊ É
O livro de Provérbios nos fornece, através de diversas citações, uma relação direta entre o SER e o FAZER, nos
levando a refletir sobre ambos e nos proporcionando a oportunidade de nos reposicionarmos diante daquilo
que temos que fazer para assim sermos de fato o que o Senhor deseja de nós. No livro encontramos uma lista
de como age quem agrada a Deus quem não o agrada. Com isso, o livro de Provérbios nos expõe a diversos
contrastes, a exemplo: santo x profano, abençoador x maledicente, diligente x preguiçoso, tolo x sábio. Nesse
estudo vamos focar no último contraste citado: tolo x sábio.
O TOLO E SUAS TOLICES
“Diz o tolo em seu coração: "Deus não existe".” Salmos 14:1a
A vida de um tolo é marcada por suas tolices, porém não é apenas a vida dele que é marcada por elas, mas
também a vida dos que estão ao seu redor. Uma coisa que um tolo faz é distorcer a realidade. Ele se recusa a
ver as coisas e as pessoas como são, agindo conforme ele gostaria que fossem. Uma coisa é se decidir por
conquistar algo e se preparar para isso, outra coisa é acreditar numa ilusão e levar outros consigo. Outra coisa
que o tolo faz é achar que sozinho se basta. Ele acredita que sozinho consegue dar conta de todas as coisas e
que sempre fará tudo melhor do que os outros. O tolo também gosta de discutir e agir sem pensar. Ele não faz
esforço para entender a realidade do outro e acredita que os outros precisam aceitá-lo como é, ainda que sua
forma de ser não agrade a ninguém. O tolo tem a mente fechada, rejeita ideias diferentes, assume coisas que
não faz e reage muito mal ao ser repreendido.
MÃOS TOLAS E SEUS PERIGOS
“Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão.”
Gênesis 4:11
Mãos tolas matam e machucam pessoas. Um ato impensado pode desgraçar a vida de uma família inteira. Se há
violência, há tolice. Alguém pode ter feito algo de errado contra você, mas atentar contra a vida dessa pessoa
ou procurar vingança de algum modo, é tolice. Mãos tolas não discernem. Pessoas que não conseguem ter a
percepção do que está acontecendo à sua volta, não identificam oportunidades e a benção que têm em seus
irmãos e amigos. Tolos estão sempre sentindo falta de alguma coisa e correndo atrás daquilo que não tem,
nunca percebendo a grandiosidade daquilo que possuem. Mãos tolas não abençoam os outros, mas seguram
tudo para si sem dividirem o que receberam desconhecencendo a graça de dar.
COMO TRATAR A TOLICE DE NOSSAS MÃOS
“Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês! Pecadores, limpem as mãos, e vocês, que têm a mente
dividida, purifiquem o coração.” Tiago 4:8
Nós precisamos andar com o Senhor diariamente. Muitos dos nossos questionamentos ou rebeliões surgem por
não sabermos quem Deus é e como Ele age. Isso é falta de relacionamento diário com o Senhor através da sua
Palavra – a Bíblia. Não basta frequentar uma igreja, precisamos andar com o Senhor, nos relacionarmos com Ele
e buscar razões para crer e permanecer firmes em Jesus.
PARE, PENSE e ENTENDA O PODER QUE EXISTE EM SUAS MÃOS
A sua mão pode tirar alguém da sarjeta ou ser usada para cuidar, proteger e curar; pode ser alento para quem
precisa e a força e a coragem para ajudar o outro a tomar o caminho certo. Pode escrever palavras de libertação
e fazer e criar muito mais do que você possa imaginar. Deus deseja abençoar as suas mãos. Ofereça-as ao
Senhor hoje e peça que Ele as limpe, capacite e as use.

