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ANDANDO COM PRUDÊNCIA

“Portanto, o que for prudente guardará, então, silêncio,
porque é tempo mau. Buscai o bem e não o mal, para
que vivais; e, assim, o SENHOR, o Deus dos Exércitos,
estará convosco, como dizeis”. Amós 5.13-14.

Olhando ao nosso redor, não precisamos de muito para percebermos que
estamos vivendo dias maus. Quanta prudência então devemos ter para vivermos dias. A
falta nestes de prudência tem feito com que muitos de nós soframos.
Em Efésios 5.15-16 lemos: “Portanto, vede prudentemente como andais,
não como néscios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus”.
Remir o tempo - significa literalmente “resgatar’’ (libertar) o tempo que está
empregado de forma inútil ou para fins malignos, e usá-lo para a glória de Deus.
• “A ira do insensato num instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta”.
Pv 12.16. Todos os dias enfrentamos situações que provocam a nossa ira, dentro
de casa, no trânsito ou até mesmo em nossos relacionamentos com os irmãos em
Cristo, mas devemos ser prudentes e procurarmos nos desviar de tudo o que
pode acender a nossa ira. Esta é uma área das nossas vidas que obrigatoriamente
tem que estar sob o controle absoluto do Espírito Santo.
• “Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua
loucura.” Pv 13.16. Muitas pessoas se orgulham de ter conhecimento, mas a
vida diária nos mostra que não adianta nada ter conhecimento e não ter
prudência. Parece que quanto mais cultas as pessoas são, menos prudência elas
acabam tendo.
• “O simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus
passos”. Pv 14.15. Ouvimos todos os dias muitas coisas. Para vivermos com
prudência é necessário que tenhamos um filtro em nossos ouvidos. Não
podemos dar crédito a tudo o que ouvimos. Quantas vezes entramos em
situações por causa de coisas distorcidas que ouvimos, agimos em antes
analisarmos e verificarmos se o que ouvimos procede.
• “O prudente vê o mal e esconde-se; mas os simples passam adiante e sofrem a
pena”. Pv 22.3. Mesmo tendo o Espírito Santo que nos orienta e corrige, quantas
vezes sofremos o dano por não darmos ouvidos a Ele. Mesmo vendo o mal a
nossa frente, em nossa teimosia seguimos em frente e consequentemente
sofremos as consequências.
1. Eu posso dizer que sou uma pessoa “prudente”?
2. Em que pontos eu preciso melhorar?
3. Posso relatar uma situação em que agi com “prudência”?
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