
Auxílio em tempos difíceis: Lealdade e verdade 

Pv 25.18,19 

 

Em tempos de tribulação o coração humano se revela (1 Pe 1.6,7). As dificuldades e provações da 

vida servem, entre outras coisas, para demonstrar o real estado do coração de quem passa por esses 

problemas (Tg 1.1-4). Contudo, essas dificuldades revelam também o estado do coração de quem se 

confiou como leal e agora se demonstra desleal (Pv 25.19). O texto apresenta a importância do caráter já 

que sem o mesmo o resultado é dor. 

Confiar em alguém sem caráter só trará mais dores e dificuldades quando os problemas começarem 

a aparecer na vida de alguém. 

Salomão aponta como o perjúrio, a testemunha falsa pode ser extremamente perigoso (Pv 25.18). 

A figura que se apresenta é de três armas (maça, espada e flecha aguda) com um potencial de letalidade 

para provocar a morte. O falso testemunho e a mentira são tão letais quanto possuir esse arsenal de guerra 

usando-os contra o outro, o próximo. Em vez de mentir, deve-se ser verdadeiro (Pv 14.5) para livrar almas 

e não enganar (Pv 14.25). Mentir pode conduzir a situações jurídicas em que decisões machucariam os 

outros, podendo inclusive ser solicitada a execução da pena capital, como foi o caso com as testemunhas 

falsas que levaram a morte de Cristo (Mt 26.59,60 e Mc 14.56,57, 59) e de Estevão (At 6.10,11 e 13). 

Isso veementemente, deve ser evitado já que Deus abomina essa prática (Pv 6.16-19). 

Não somente a testemunha falsa pode machucar e eventualmente levar a morte de alguém. 

Salomão também apresenta como alguém pode se machucar ao confiar em uma pessoa desleal (Pv 25.19). 

Ainda mais em tempo de angústia. Para demonstrar isso, o autor evoca uma metáfora com o uso de duas 

partes do corpo humano: o dente quebrado e o pé deslocado. 

Qualquer um dos órgãos do corpo humano evocado para situações normais causará um grande 

desconforto semelhante ao tentar comer com um dente quebrado ou andar com um pé deslocado. A 

situação agora é de angústia. Esperar algo em situações normais é uma coisa, agora tudo isso é agravado 

pela situação de angústia onde se espera mais ainda desses órgãos o exercício de suas funções. E não se 

pode contar. Esperar algo de alguém desleal em tempo de angústia só aumenta as dores experimentadas 

em tempos de dificuldades. 

A comparação convida o ouvinte a pensar no caráter de suas companhias; em quem poderiam 

ajudá-lo ou prejudicá-lo em tempos de problemas. O que se espera é que se planeje o bem (Pv 14.22), 

com amor (Pv 17.17) usando de misericórdia (Pv 19.22). O desafio é cuidar de si (Pv 11.17) para cuidar 

e estar à disposição do outro (Pv 20.6). 

Deus é confiável em qualquer tempo (Sl 18.6 e 121.1,2; Is 58.9). Buscar a Deus em todo tempo é 

sempre o desafio. Exalar o bom perfume de Cristo especialmente em tempos de angústia também é de 

suma importância (2 Co 1.4). Ajudar em tempos de problemas? Um convite à lealdade e verdade (Pv 

20.6). Um convite a Jesus Cristo (Jo 11.42 e 14.6), leal e verdadeiro. Deus abençoe a todos em tempos 

de angústia e dificuldades. 
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