
“Quem anda com os sábios será sábio, 
mas o companheiro dos tolos acabará mal.” 
Provérbios 13:20

Uma das traduções possíveis para 
“andar” seria “viver do mesmo modo”. Ou 
seja, quem anda com os sábios, vive como 
eles, segue os seus passos, mas mesmo 
princípio se aplica ao companheiro do tolo, 
entretanto o resultado dos dois são distintos. 
Entquanto um ganha o outro perde. 

Quando me deparo com este tipo de 
verdade, me pergunto não somente sobre as 
companhias com quem escolho viver e imitar 
o exemplo, mas também penso se agrego 
pessoas que admiram o viver de uma vida 
sábia diante de Deus. 

Provérbios deixa claro que o caminho da 
sabedoria passa por temer a Deus e andar 
em seus caminhos. Será que agrego, pela 
graça de Deus pessoas que buscam a 
sabedoria?! Este pergunta deve ser sempre 
presente em nossa mente. 

O Salmo 1 nos ajuda a entender como se 
dá na prática o que o sábio está falando aqui. 
Veja: 

Bem-aventurado é aquele que não anda 
no conselho dos ímpios, não se detém

no caminho dos pecadores, nem se 
assenta na roda dos escarnecedores.Antes, 
tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei 
medita dia e noite. 

Repare que há uma progressão do 
envolvimento no texto. Feliz é quem não 
anda com os ímpios, ou seja, não vive 

conforme os seus caminho. Em seguida, 
vemos que quem despreza a sabedoria, 
além de andar, ele persiste com os ímpios e 
por fim, se assenta com eles. Andar, Parar, 
Sentar! 

Direfentemente disso, o caminho da 
sabedoria passa pela nossa dedicação 
intencional e disciplinada no nosso 
relacionamento com Deus: “Pelo contrário, 
o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua 
lei medita de dia e de noite”. Quem busca 
por sabedoria é alguém que tem buscado a 
Deus. Seu prazer não está em si, nos outros 
ou em qualquer outra coisa, mas no Senhor. 

Por isso devemos avaliar serieamente 
com quem estamos andando, seja fisica ou 
digitalmente, pois isso tem implicações 
importantes – boas ou ruins. Além disso, 
devemos questionar se o que consumimos 
tem a marca da sabedoria ou da tolice que 
leva a destruição.

Que Deus nos ajude a seguirmos firmes 
buscando bons exemplos e sendo bons 
exemplos de sabedoria e temor ao Senhor. 
Que Ele nos conduza em seus caminhos, 
caminhos que são de vida e que desvie 
nosso andar, parar e sentar de qualquer 
grupo/local/pensamento que não seja os 
seus caminhos e seu temor.
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