PONTO DE PARTIDA:

O PROBLEMA

CORRIGINDO
A ROTA:

A BÍBLIA

A internet tem feito com que adolescentes e jovens se sintam verdadeiras
autoridades sobre diversos assuntos a respeito dos quais não têm experiência.
Nossa cultura tem incentivado os filhos a desconsiderarem todo tipo de autoridade
sobre eles (pais, professores...). Síndrome do imperador: Falta de limites que leva a
problemas graves. Como consequência os filhos não estão preparados para a vida
e não sabem lidar com o fracasso e com as falhas.

1. Filhos não tão modernos ouvem a voz da Sabedoria
"Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai;
estejam atentos e obterão discernimento.
O ensino que ofereço a vocês é bom;
por isso não abandonem a minha instrução." (Provérbios 4:1-2).
Ouçam – SHEMÁ: é a mesma palavra usada em Deuteronômio 6:3- 4: “Ouça, ó
Israel: O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. 5 Ame o Senhor, o seu Deus, de
todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. 6 Que todas estas
palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração.”
Ouvir é uma atividade universal. SHEMÁ é mais do que deixar que o som entre em
seus ouvidos: SHEMÁ é prestar atenção, ouvir atentamente, focar. Ao mesmo
tempo significa, também, o ato de responder, de positivamente obedecer, fazer
algo em resposta ao que está sendo dito.
Instrução – TORAH: é a mesma palavra usada para se referir à totalidade da Lei de
Deus, o conjunto dos O5 primeiros livros da Bíblia (Gênesis, Êxodos, Levítico,
Números e Deuteronômio). Logo, O SHEMÁ é o resumo da TORAH.
O que tudo isso significa? Significa o modo de viver segundo a vontade de Deus
(eu ouço à sabedoria de Deus e vivo pelos valores e preceitos dela). O livro de
Provérbios nos mostra como os nossos ancestrais na fé viviam e como devemos
segui-los. A espiritualidade Israelita diz que viver segundo os ancestrais da fé é
sábio, porque eles nos legaram a vida e o mundo.
Vamos refletir por alguns minutos:
A quem você está ouvindo?
As palavras de quem importam para você? Quem as fala?
Quem são seus pais ou mentores?
Quem influencia você? A quem você segue?
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2. Filhos não tão modernos amam a Sabedoria.
"Quando eu era menino, ainda pequeno,
em companhia de meu pai,
um filho muito especial para minha mãe,
ele me ensinava e me dizia:
“Apegue-se às minhas palavras de todo o coração;
obedeça aos meus mandamentos, e você terá vida.
Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá;
ame-a, e ela cuidará de você.
O conselho da sabedoria é:
Procure obter sabedoria;
use tudo o que você possui para adquirir entendimento.
Dedique alta estima à sabedoria, e ela o exaltará;
abrace-a, e ela o honrará.
Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça
e dará de presente a você uma coroa de esplendor”. (Provérbios 4:3.9)
OBTER
Fica claro que a palavra mais repetida neste texto é “sabedoria”. É preciso adquirir a
sabedoria, comprar a sabedoria. Qual é o preço dela? Tudo o que você possui! Ela é
mais valiosa do que todo o dinheiro que você tem e terá.
NÃO ABANDONE… AME-A, TENHA A EM ALTA-ESTIMA, ABRACE-A:
A sabedoria aparece neste texto personificada, retratada como uma mulher a ser
amada, estimada, a quem devemos nos apegar, a ser abraçada. O texto ganha
proporções quase que eróticas. Fidelidade à sabedoria é igual a fidelidade para com
Deus. Você somente conseguirá encontrar a sabedoria se a procurar
intencionalmente.
ELA O HONRARÁ… DIADEMA… COROA:
São elementos de uma relação de casamento: se alguém é fiel na sua relação com a
sabedoria, esta o/a honra, o/a adorna, o/a enfeita para um casamento, para uma
relação mais duradoura ainda.
Vamos Refletir?
Com o que você tem mais gasto seu tempo, dinheiro e /ou energia?

3. Filhos não tão modernos são conduzidos pela Sabedoria .
“Ouça, meu filho, e aceite o que digo,
e você terá vida longa.
Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria
e o encaminhei por veredas retas.
Assim, quando você por elas seguir, não encontrará obstáculos;
quando correr, não tropeçará.
Apegue-se à instrução, não a abandone; guarde-a bem,
pois dela depende a sua vida.
Não siga pela vereda dos ímpios
nem ande no caminho dos maus.
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afaste-se e não se detenha.
Porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal;
perdem o sono se não causarem a ruína de alguém.
Pois eles se alimentam de maldade,
e se embriagam de violência.
A vereda do justo é como a luz da alvorada,
que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia.
Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas;
nem sequer sabem em que tropeçam. (Provérbios 4:10.19)
Estes versos falam sobre um caminho. A Sabedoria aqui não é mais apresentada
como uma pessoa a quem amamos, mas passa a ser um caminho que trilhamos, o
qual percorremos.
Quais são as características deste caminho? Ele é justo, reto e claro. Quem anda pelo
caminho da sabedoria se torna uma pessoa justa, porque aprende a fazer o que é
justo. E, por fazer o que é justo, não tropeça, não se atrapalha, não prejudica a si
mesmo(a), nem a outros. E, à medida que avança, o dia nasce e cada vez mais as
escolhas que faz se tornam mais fáceis e simples. Fazer o que é injusto e prejudicial se
torna mais difícil.
Vamos refletir:
Que rumo sua vida está tomando?
Por quais caminhos você está andando?

Firmando os
passos:

A missão

1. Quem são seus pais, seus mentores, as pessoas que influenciam você?
2. Com o que você tem mais gasto seu tempo, seu dinheiro ou energia?
3. Você está disposto/disposta a ser corrigido/corrigida? As suas escolhas têm
sido justas?
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