
A vida ou a morte, o que você vai escolher? 
 

O rei Salomão está fazendo um contraste entre o néscio e o sábio. O néscio é aquele 
que tapa os ouvidos à voz de Deus e segue seu caminho cheio de autoconfiança. 
Sua sensação de bem-estar é seu maior perigo. Ele caminha para a morte, mesmo 
imaginando que está saboreando a vida. O sábio, porém, é aquele que, com 
prontidão, escuta a voz de Deus e a obedece. Esse habitará seguro e não terá temor 
do mal. Avida ou a morte está à sua frente. Você pode escolher a vida. Você pode 
evitar a morte. Destacaremos esses dois pontos aqui: 

1. O risco fatal de se desviar de Deus. Está escrito: “Os néscios são mortos por 
seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição” (Pv 
1.32). Deus é a fonte da vida e longe de Deus prevalece a morte. O néscio, despreza 
a palavra de Deus julgando-se sábio, mas opta pela morte, pois o caminho da 
desobediência é uma autopista que leva à morte física e eterna. O homem pode 
escolher a maneira de viver, mas não pode escolher as consequências de suas 
escolhas. Pode adotar um estilo de vida, mas não pode determinar os seus 
resultados. Quem tapa os ouvidos à voz de Deus e despreza seus ensinos coloca 
os pés numa estrada de morte. Nessa jornada rumo à morte há muitos atrativos e 
muitos prazeres efêmeros. É uma estrada larga. É um caminho espaçoso. Por esse 
caminho transita uma multidão. A regra desse caminho é a libertinagem, ou seja, a 
liberdade sem limites. Nada é proibido, tudo é aceitável. Todos os transeuntes 
devem se sentir bem. A impressão de bem-estar deve reger a todos, o tempo todo, 
em todos os lugares. Porém, essa sensação é uma armadilha mortal. Ela tem o 
poder de anestesiar a alma e entorpecer os sentimentos. Aqueles que seguem por 
essa estrada larga, sentem-se seguros e acompanhados por uma miríade de outros 
caminhantes. Todos parecem seguros, enquanto sorvem cada gota de todas as 
taças dos prazeres. Mas, essa sensação de bem-estar é o portal da morte, o 
corredor da perdição. Fuja da morte e escolha a vida! Deus propõe para você a 
salvação e não a perdição! 
2. A segurança inabalável de ouvir a voz de Deus. Está registrado na Escritura: 
“Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal” (Pv 1.33). 
Salomão contrasta os desastres da desobediência com os benefícios da obediência. 
A desobediência produz morte e perdição, mas a obediência aos preceitos divinos 
resulta em segurança e confiança. Aqueles que obedecem a Deus vivem seguros, 
tranquilos e sem temor do mal mesmo cercados por um mundo marcado pela 
violência. Deus mesmo é o nosso muro protetor. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, 
socorro bem presente nas tribulações. Ele é o nosso escudo e nossa proteção. Ele 
prometeu estar conosco todos os dias até à consumação do século e é fiel para 
cumprir sua palavra. Promessa de Deus e realidade são a mesma coisa, pois Deus 
vela pela sua palavra. Quando Deus fala, ele cumpre. Quando Deus faz, ninguém 
pode impedir sua mão de fazer. A recompensa para aqueles que tapam os ouvidos 



à voz sedutora dos pecadores para ouvir e obedecer os preceitos divinos é que 
seremos um carvalho de justiça em meio os vendavais da vida. Teremos uma âncora 
firme nas tempestades da jornada. Cruzaremos incólumes o mar revolto da vida e 
navegaremos confiantes para o porto seguro. Mesmo que as circunstâncias sejam 
adversas, teremos paz. Mesmo que os perigos sejam imensos, teremos segurança. 
Mesmo que os inimigos sejam muitos. 
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