
5 O insensato despreza a instrução de seu pai, 
mas o que atende à repreensão consegue a 
prudência. 10 Disciplina rigorosa há para o que 
deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. 
31 Os ouvidos que atendem à repreensão salutar no 
meio dos sábios têm a sua morada. 32 O que rejeita 
a disciplina menospreza a sua alma, porém o que 
atende à repreensão adquire entendimento.

Veja que no ambiente do povo de Deus, 
repreensão, crítica, culpa ou reprovação devem ser 
consideradas como benvindas, ainda que possam 
trazer dor, injustiça, tristeza e sentimentos como 
estes.

Sendo assim, lembrando que somos 
pecadores, não somos perfeito, cometemos falhas 
e ainda temos esta perspectiva de Deus sobre o 
valor da repreensão, crítica ou acusação, apesar do 
que diz a sociedade, é tempo de repensarmos e 
recuperarmos o valor destas na vida pessoal.

Gostaria que �zesse um exercício de 
imaginação, se é que nunca viveu a experiência de 
alguém abordá-lo com a proposta de lhe fazer uma 
crítica, acusação, reprovação ou culpa. Creio que 
todos já passamos por isso, mas caso você não tenha 
passado – pouco provável – imagine como isto 
chegaria a você.

Nossa sociedade enfatiza tanto a autoestima, o 
elogio e o ser politicamente correto que certas coisas 
que possam entristecer devem ser banidas. O 
importante é você se sentir bem consigo mesmo e 
que se evite a todo custo colocar o dedo nas feridas e 
pecados. Este é mesmo o ideal?

Ao longo do livro de Provérbios, o vocábulo 
hebraico ‘tokahat’ foi empregado dezoito vezes, 
sendo ele traduzido por repreensão ou disciplina, 
mas tem também o sentido de culpa, reprovação e 
contradição. Quem quer ser contrariado, 
repreendido, culpado ou disciplinado? Mesmo que 
venha travestido ou sob a bandeira de ‘crítica 
construtiva’, normalmente esta não é bem recebida, 
e por que não é recebida? Creio que seja por causa do 
pecado do orgulho, do pensamento que somos 
certos, do desconforto de ter uma culpa, da sempre 
desagradável reprovação social, etc.

Mas o que Deus tem a dizer sobre isto? Como 
disse, Provérbios aborda este assunto, sendo que a 
maioria das referências estão no cap 15.
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