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CAMINHOS TORTUOSOS 
“Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte.”             

Provérbios 16:25. 
 Palavras sábias de um homem sábio que com sabedoria andou por sábios caminhos e, 
por fraqueza andou por outros não tão sábios. Palavras que devem ser ouvidas por virem dos 
lábios de quem viveu nos caminhos contra os quais adverte. Desde sua tenra idade o autor do 
provérbio acima, foi cuidadosamente instruído nos retos caminhos da justiça, da bondade, da 
humildade e retidão de espírito perante o Eterno. Ele era rei, o mais sábio e o mais rico de 
todos. Mas para que seu reino permanecesse grande, inviolável e intransferível das mãos de 
sua descendência, necessário era que ele não se desviasse do caminho da sabedoria, da 
obediência e temor para com seu Deus. 
 Ah, mas como difícil é ser grande e não sentir-se grande! Como difícil é ver coisas belas 
‘parecendo’ inofensivas e resistir-lhes a atração! Quão tentador é desviar só um pouquinho 
para levar junto aquilo que ‘parece’ inofensivo! E ele não resistiu. É princípio colocado pelo 
Eterno que a constituição da família deva ocorrer dentro dos padrões colocados por Ele. 
Mas...que mal haveria se casar com aquela linda princesa, só porque ela adora deuses 
estranhos e pratica alguns costumes estranhos? Logo a ganharei para meu Deus! Pois é, 
dentro de pouco tempo era ele quem estava adorando deuses de pau, de pedra e de barro, 
feitos por mãos de homem como ele! E ele perdeu tudo. Perdeu tudo por não resistir ao 
caminho que ‘parecia’ certo. Perdeu fama, perdeu riquezas, e reino saiu das mãos de sua 
descendência. 
 Jovens, adolescentes e mesmo adultos, hoje, inumeráveis são os caminhos atraentes, 
agradáveis à vista e que realmente ‘parecem certos e inofensivos’ mas que estão matando 
muita gente, destruindo muitas vidas promissoras. Além dos vícios, os quais não preciso aqui 
numerá-los, há a desmoralização da autoridade do cabeça da família, há a podridão dos 
programas de televisão, há os sítios de relacionamento virtual, e sobretudo há as más 
amizades: “Não se deixem enganar: ‘As más companhias corrompem os bons costumes.”1ª 
Coríntios 15:33.(NVI). Tudo isso está matando, a você, a sociedade, a família, a beleza do lar. 
Há tempo ainda de parar, refletir e avaliar a trajetória da vida que leva, e orar como Davi: 
“Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário.” Salmo 
51:12. Cair, humano é; permanecer caído, vontade do destruidor é! 
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