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INTRODUÇÃO 
 

 

“Filho meu, não rejeites a disciplina do SENHOR, nem te enfades da sua repreensão. Porque o SENHOR 

repreende a quem ama, assim como o pai, ao filho a quem quer bem. Feliz o homem que acha 

sabedoria, e o homem que adquire conhecimento; porque melhor é o lucro que ela dá do que o da 

prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino.” 

 PROVÉRBIOS 3:11-14 

 

 

 O livro de Provérbios é uma das mais ricas obras que temos em toda a Bíblia Sagrada. Tendo alguns 

autores, mas sendo em sua maioria escrito por Salomão, vemos uma profunda obra de sabedoria em cada um 

de seus versículos.  

 Estaremos neste curso estudando as profundas e maravilhosas palavras de sabedoria que Deus, através 

de seus servos nos deixou registradas para nosso conhecimento e acima de tudo tomarmos posição diante dele, 

e também o tema geral do Livro de Provérbios, que é Sabedoria. 

 Neste curso, nós estudaremos o que os provérbios têm a nos ensinar sobre a sabedoria em duas das 

áreas de nossas vidas:  Fala (o uso da boca) e Relacionamentos 

 

 

Seja bem-vindo ao estudo de ANÁLISE DE PROVÉRBIOS!! 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUÇÃO I - AO LIVRO DE PROVÉRBIOS 
 

1. William Arnot, em seu livro Studies in Proverbs, (estudos aos Provérbios), diz: “Considerando o 

grande papel dos provérbios na linguagem humana, e quão grandemente eles agem na vida de uma 

pessoa, era de se esperar que o Espírito usasse este instrumento, dentre outros, para trazer a mente de 

Deus aos homens. Provérbios estão tanto na vida humana quanto na Bíblia. E eles estão na Bíblia 

exatamente porque estão na vida humana.” 

 

2. É verdade. O Livro de Provérbios é um livro muito prático em seu formato e em seu conteúdo. Um 

provérbio, por sua própria natureza, é uma expressão prática da vida. 

 

3. Provérbios falam de tópicos do dia a dia num contexto de exemplos que também são extraídos do dia 

a dia. Eles nunca envelhecem, porque em sua essência, a vida permanece a mesma. 

a. Assim como Deus é o mesmo hoje, ontem e eternamente (Hb. 13:8), os princípios que governam 

Seu mundo são os mesmos hoje, assim como o eram a 3.000 anos atrás, quando o livro de Provérbio 

foi escrito. 

b. Nós podemos nos beneficiar grandemente destes escritos antigos quando nós entendemos que “não 

há nada novo debaixo do sol” (Ec. 1:9). 
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CAPÍTULO II 
 

INTRODUÇÃO II - AO LIVRO DE PROVÉRBIOS 
 

az com que as pessoas más sejam boas, e que as boas sejam agradáveis”. Esta foi, segundo se 

diz, a oração de alguma criança. Com brevidade profética, transmite a verdade de que há detalhes 

de caráter suficientemente pequenos para escapar às malhas da Lei e aos violentos ataques dos profetas, sem 

deixarem de ser decisivos no convívio pessoal. 

O Livro de Provérbios é ativo neste setor, e pergunta como uma pessoa é quando se tem que conviver 

com ela, ou ser empregador dela; como trata dos seus negócios, do seu tempo e de si mesma. Porém, não se 

trata de nenhum álbum de retratos, nem livros sobre boas maneiras: oferece uma chave à vida. 

 O livro de Provérbios frisa que Deus estabeleceu padrões absolutos do certo e do errado; ignorar isto 

resultará em tragédia em nossa vida. 

 Uma das maiores verdades que se pode aprender durante a juventude é que realmente ceifaremos aquilo 

que semearmos (Gl 6:7-9). O preço que acabamos pagando pelo pecado é a angustia, o sofrimento, a vergonha, 

o desprezo e, até mesmo, a destruição. 

 

- O QUE É PROVÉRBIO? 

 Um provérbio é um ditado, comparação, ou pergunta breve e concisa, expressando um princípio ou 

uma observação em torno do comportamento humano do ponto de vista de Deus. Estes provérbios foram 

escritos para ensinar o povo de Deus (especialmente aos adolescentes e jovens) como viver uma vida agradável 

a Ele, como ter uma vida feliz e prospera e como evitar as tragédias e dissabores resultantes e provenientes do 

pecado. 

 A sabedoria deixa a sua assinatura em qualquer coisa bem feita ou bem julgada, desde uma observação 

apropriada até ao próprio universo, desde uma política sábia até uma ação nobre. Noutra palavras, fica 

igualmente bem encaixada nos ambientes da natureza e da arte, da ética e da política, sem, contudo, mencionar 

outros, e forma uma base única de julgamento para eles todos. 

 

- O QUE É SABEDORIA? 

 A Sabedoria, conforme o emprego desse termo em Provérbios, significa viver e pensar de 

conformidade com a verdade de Deus, com seus caminhos e seus desígnios. Importa em considerar a totalidade 

da vida do ponto de vista de Deus, crendo que tudo quanto Ele diz é certo e verdadeiro, sendo este único 

padrão digno para orientar a nossa vida. Obter a sabedoria é muito melhor do que possuir prata e ouro. Obtém 

a sabedoria somente quem a busca através de um relacionamento correto com Deus e um estudo diligente da 

sua Palavra. Jesus Cristo é, a suprema sabedoria de Deus (I Co 1:30; Cl 2:3), e Ele nos ensina que obtemos a 

sabedoria quando permanecemos na sua Palavra, e igualmente permitimos que ela permaneça em nós e 

entregamos nosso coração e mente ao Espírito Santo que em nós habita (Jo 14:16-20). 

 

- O QUE É TEMOR DO SENHOR? 

 O reverente temor do poder, majestade e santidade de Deus produzem, em nós um santo temor em não 

transgredir a sua vontade revelada. Uma tal reverencia é essencial para se obter um coração sábio. O Novo 

 “F 
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Testamento mostra que o sincero temor do Senhor em nosso coração será acompanhado pelo consolo do 

Espírito Santo (At 9:31). 

 Há uma certa quantidade de cálculo em Provérbios, pois, há muitas exortações no sentido de contarmos 

o custo ou a recompensa das nossas ações, e de estudarmos os modos de conseguirmos fazer as coisas. Mesmo, 

assim, a sabedoria que aqui ensina se centraliza em Deus, e mesmo quando é mais prática consiste no manuseio 

sábio e sadio dos seus negócios no mundo de Deus, em submissão à Sua vontade. 

 O Livro de Provérbios é um resumo das melhores contribuições dos sábios hebreus, desde os tempos 

primitivos até os dias da restauração do pós-cativeiro babilônico no século V a.C. Há outros livros escritos no 

mesmo gênero literário e que não constam no Cânon Sagrado, como: Eclesiástico, conhecido pelo nome do 

seu autor, Jesus Bem Sirac: “Sabedoria de Jesus Bem Sirac” (180 d.C.) e o livro da Sabedoria de Salomão, de 

maior alcance do que o primeiro, pois emprega linguagem que é parcialmente uma antecipação dos termos 

cristológicos do Novo Testamento. 

 O livro trata dos temas principais da vida, oferecendo orientação segura para qualquer situação, 

tomando como ponto de partida a sabedoria. Tudo o que se vive; seja em matéria de trabalho, realizações e 

descanso, deve ser encarado sempre na óptica da sabedoria, porque então cada situação da vida, além de melhor 

aproveitada, resultará ainda em benefícios à própria vida. 

 Esse livro trata da recreação, estabelecendo os seus limites para que ela não se transforme em pesadelo. 

Fala da seriedade da vida, mas sempre com muito otimismo. Discute as recreações saudáveis e as perigosas. 

 Quando adentra pelo ambiente familiar, expõe com certos detalhes a importância da sexualidade no 

lar. Fala do relacionamento entre pais e filhos, e trata com detalhada propriedade acerca da vida financeira. 

 É um livro que exalta as virtudes pessoais, tendo sempre como ponto de partida o temor a Deus, que é 

o princípio de toda a sabedoria. 

 Entre os hebreus, como nas nações eram correntes os provérbios, mesmos, os vulgares, patrimônio 

comum da sabedoria popular. Por exemplo, (I Sm 24:13) e (Ez 12:22; 16:44 e 18:2,3). 

 A sabedoria de Salomão foi conhecida entre os povos da época, sendo reconhecido como o homem 

mais sábio do mundo antigo (I Rs 4:29). 

 Bem superior a esse gênero popular eleva-se o provérbio douto, o “mashal” dos sábios, que é fruto da 

reflexão. É uma sentença breve, condensada e conceituosa que, sob forma sutil e frequentemente figurada, dita 

ensinamentos úteis para a vida. 

 Antes de Salomão dar a ele o estímulo imenso do seu próprio gênio e o influxo estrangeiro, havia 

conselheiros permanentes na corte do seu pai (1Cr 27:32,33), e as reputações não oficiais que se espalhavam 

por grandes distâncias. E há evidência melhor do que reputações, pois há ditados que sobreviveram a partir 

daqueles tempos nos estilos característicos da sabedoria. O rei Davi citou um “provérbio (mashal) dos antigos” 

(Pv 12:4,13); Sansão propôs seu enigma (hidâ) (Jz 14:14); Jotão sua fábula (Jz 9:8); Natã propôs sua parábola 

(2Sm 12:1). A maior parte destes exemplos se forma de modo belo: a perícia é a prova eloquente do vigor de 

uma tradição de vida. Havia uma suspeita de que existisse alguma rivalidade entre os profetas e a escola dos 

sapienciais, e é certo que havia alguns ataques dos profetas contra os sábios (Is 29:14; Jr 8:8). Mas, sabemos 

que a verdadeira sabedoria e a verdadeira profecia começaram do temor do Senhor, e ambas trabalham muito 

para levar Israel a pensar. 

Certo profeta que disse: “O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento”; e seus 

companheiros lhe fizeram eco a isto (Os 4:6; Is 1:3; 5:13; Jr 4:22) e concluiu Salomão (Pv 29:18). Vemos em 

Am 3:3-8 e vários termos e passagens em Jr 17:5. 
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 Já que Deus é consistente consigo mesmo, aquilo que é Sua vontade sempre se pode expressar como 

sendo aquilo que a sabedoria dita, e os temas da história, da lei, da profecia e da apocalíptica podem ser 

transpostos para este estilo. 

 A queda do homem era a melhor escolha de boa probabilidade de “entendimento” (Gn 3:6), mas 

desrespeitou o primeiro princípio da sabedoria, a saber: o temor do Senhor. 

 A apocalíptica não é exceção, pois mostra que o destino humano foi mapeado pela sabedoria divina, e 

que o mapa se lê pelos sábios (Dn 2:20,21; 12:10). 

 Finalmente, não devemos parar na antiga aliança. Alguém maior do que Salomão haveria de vir, que 

escolheu para Seus pensamentos as formas e os ritmos dos sábios, elevando o mashal à sua perfeição final nas 

Suas parábolas. Quanto à Sua Pessoa, enquanto o Novo Testamento retomava a linguagem da Lei e dos 

Profetas para descrever Seu oficio entre Seu povo, como Sacerdote, Profeta e rei, voltava-se aos Provérbios 

(Pv 8:22ss) e para as formas de pensamentos dos sábios, na procura de termos para expressarem Sua relação 

com o universo e Sua identidade com o Pai, como aquele em que todas as coisas foram criadas e consistem, 

em quem jazem ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Jesus Cristo, de fato, como a 

Sabedoria de Deus. 

 

ORIGEM 

 “Mashal” no hebraico significa provérbios. Vem da raiz: “ser como, ser semelhante”. Traz a ideia de 

comparação (Pv 13:12; 14:12). Um provérbio também pode ser uma “declaração enigmática”, que requer 

meditação e análise para que possa ser definido ou compreendido (Pv 17:3). 

 “Parabole” no gr. significa parábola, que vem do heb. “Hidhal” que significa ilustração, enigma ou 

adivinhação. 

Há duas palavras gregas que pode ser traduzida como provérbios: “Parabole” (παραβολε) (Lc 4:23). E 

“paroimia” (παροιμια) (II Pd 2:22), adágio.  

 Nosso Senhor Jesus Cristo usou em suas parábolas exatamente o método de ensino encontrado no Livro 

de Provérbios (Mc 4:10-13). Parábola para revelar o “mistério” do reino de Deus. A chave de interpretação é 

Jesus Cristo (Jo 1:23, 24; 16:25-29). 

 Os apóstolos também fizeram uso das parábolas (II Pd 2.22  Pv 26:11; I Pd 2:17  Pv 24:21: Rm 

12:16  Pv 3:7; Rm 12:20  Pv 25:21, 22: Hb 12:5  Pv 3:11, 12) “exortação”. Isto nos mostra umas 

verdades da natureza do livro, um estudo a respeito da disciplina paternal de Deus. O apóstolo Paulo tomou 

por empréstimo um verso de um poeta grego de nome Menandro do séc. IV a.C., como provérbio (I Co 15:33). 

“As más conversações corrompem os bons costumes”. 

 O Livro de Provérbios não é o único no gênero. Um grupo específico em Israel estudava a vida deste 

ponto de vista e, se reconhecia como um dos canais principais da revelação e que havia um ditado, citado em 

(Jr 18:18) que “não há de faltar à lei ao sacerdote, nem o conselho ao sábio, nem a palavra ao profeta”, e o tom 

da voz deste segundo grupo pode ser ouvido em alguns dos Salmos, especificamente, nos três livros: 

“Sapienciais” do Antigo Testamento; Jó, Provérbios e Eclesiastes. Nestes dois volumes que acompanham 

Provérbios, a ênfase muda de declarações para perguntas ou para dizer as mesmas coisas noutras palavras, de 

perguntas que começam com “Qual?” (quais são as qualidades de uma esposa excelente?), “Quais são os 

perigos do viver imoral?” E outras tantas, que começam com “Como?” E “Por quê?” Perguntas a respeito dos 

caminhos de Deus e o propósito da vida. A tradição da sabedoria continuou no judaísmo, deixando seus 

depósitos mais notáveis nos dois livros que se acham na Apócrifa. 
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AUTORES 

 A tradição atribui a maioria dos provérbios a Salomão, em razão de sua excelente sabedoria. Há, sim, 

referência a Salomão (Pv 1:1; 10:1; 25:1). Ainda jovem desejava ardentemente pela Sabedoria e pelo 

conhecimento, sentido a tremenda responsabilidade do Reino (I Rs 3:9-12). Sua sabedoria não era 

simplesmente intelectual, mas, um coração para discernir entre o bem o e mal, uma sabedoria 

proporcionada por Deus que só poderia ser acompanhada por uma profunda humildade (Pv 3:7), foi 

testemunhada em questões práticas e, administração justa (I Rs 3:16-28). Ele se tornou um prodígio 

literário no mundo da sua época. Possuía conhecimento de Botânica e de Zoologia, sendo, portanto, 

um cientista. Também compôs 3.000 Provérbios e 1005 cânticos (I Rs 4:29-34). Salomão teve um 

período de paz em seu governo, que o possibilitou a trabalhar a cultura e edificação do reino. 

 A segunda referência diz que os servos do rei Ezequias compilaram os provérbios de Salomão. Outros 

autores, como Agur e Lemuel, são citados (30:1; 31:1). 

 

 Os sábios (Pv 22:17; 24:23, 24): 

 Existem pelo menos duas coleções de “palavras dos sábio”, que contém uma exposição do alvo e do 

conteúdo do “conselho dos sábios de outras culturas”. Provavelmente representa a sabedoria de muitos 

indivíduos que temiam a Deus e viveram dentro de um período impossível de datar. 

 

 Coletânea de Ezequias (Pv 25:1-9): 

 Em II Cr 29:25-30, relata que o rei Ezequias restaurou a ordem dos músicos e instrumentos de Davi. 

A sabedoria clássica de Salomão que foi preservada de alguma forma e, compilada pelos sábios do 

reino. 

 Agur (30:1-3): 

 Não sabemos quem foi Agur. Talvez um sábio das tribos do oriente (I Rs 4:30). 

 

 Rei Lemuel (Pv 31:1-9): 

 A mãe desse rei aparece como a originaria desta seção, mas, igualmente desconhecida. 

 O livro nos informa que é obra de vários autores. Três são citados acima, enquanto os demais são 

aludidos coletivamente como “Sábios”, pelo menos a última seção é anônima. Há uma nota do redator 

(Pv 25:1) quando foi compilada uma das seções, mas nada se diz quanto à data em que as coletâneas 

foram juntadas. 

 

DATA 

 A história nos relata que a data mais provável é entre os anos 1000 e 700 a.C., no período áureo e de 

grande esplendor da literatura. 

 

O CONCEITO DE DEUS 

 Deus é Criador. Com todo o Seu poder criador Ele transforma todas as coisas (Pv 3:19-20). Assemelha-

se, às vezes, ao livro do profeta Isaías (Pv 8:22-31 conf. Is 40:12,21,24; 44:24; 45:12). Os conceitos de Deus 

aí registrados se parecem mais com os últimos períodos da história hebreia do que com os do tempo do rei 

Salomão. 

 O rei Davi, pai do rei Salomão, pensava em Deus como se estivesse confinado aos limites do território 

hebreu, a ponto de ser considerado “o homem segundo o coração de Deus” (I Sm 13:14). Até à época dos 
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escritos proféticos não aparecera a ideia de um Deus que fosse de toda a terra. Em Am 9:7 a ideia apenas passa 

como uma interrogação. Provérbios faz sua aparição no terreno das ideias quando esse conceito de Deus havia 

fixado raízes profundas. Por isto é que o Livro Provérbios é também considerado um dos últimos livros do 

Antigo Testamento. 

 

TEMA 

 O temor do Senhor (1:7; 9:10)  Tema Principal: Sabedoria para a Vida Correta 

 A sabedoria personificada cap.8 

O que é temer a Deus? (Pv 8:13). Um respeito profundo e inigualável pelo Criador, que é manifestado de uma 

maneira ardorosa e prática, fugindo do caminho do mau e buscando a Deus de todo o nosso coração. “Não 

quero ofendê-lo com a minha vida”. Essa deve ser a nossa motivação e comprometimento com o nosso Criador. 

 O assunto dominante é o valor supremo da Sabedoria a qual encerra tanto a conduta moral como a 

ciência e o conhecimento. O livro personifica a Sabedoria e que se apresenta querendo persuadir os homens 

da sua importância. Sua origem está em Deus e é contrária a toda forma do mal. A Sabedoria é a base de toda 

a autoridade, fonte de abundante prosperidade, tratando da insensatez, dos vícios sexuais, bem como de toda 

sorte de imoralidade contrária a ela.  

O temor do Senhor é uma ordenança (Dt 10:12; 13:1-4; Ec 12:3; Fp 2:12). O que deve ser ensinado (Sl 34:11-

14). Produz uma fonte inesgotável de gratidão e adoração (II Sm 12:24; Sl 5:7). O homem deveria orar, de 

maneira séria e comprometida, a fim de receber o temor de Deus e regozijar-se com a magnânima graça 

salvadora, (Sl 86:11). Sua aplicação traz bons resultados (Pv 15:16,33; 19:23; Sl 34:9; 103:11,17). 

Então porque falta tanto milagre na igreja de hoje? (Mc16:15-18):incredulidade. Em At 2:42,43 – O temor de 

Deus habitava na igreja. Isto era um ambiente propicio para sinais e prodígios. 

 Em At 5:1-5: “O pecado deles não foi o de não terem dado tudo, mas antes fingirem ser o que sabiam 

que era fingir para receber de homem o louvor e reconhecimento. Deus tomou-os como exemplo para Sua 

igreja, por todos os tempos, incluindo o século XXI. Se Deus hoje operasse dessa maneira, as nossas igrejas 

estariam cheias de cadáveres. O que se impressiona, no vv 11, é que, como resultado da ação de Deus, grande 

temor veio sobre a igreja. Tem-se observado que nos dias de hoje o temor de Deus é muito raro. Nesta geração 

perversa, a maioria atreve-se a presumir que Deus nunca castigaria pelo pecado, nesta dispensação da Graça.”1 

“Do ponto de vista bíblico, a maravilha está não no fato de que os homens morram por causa de seus pecados, 

mas, sim, de que continuem vivos apesar deles.”2 

Recomendação: Reflexão 

Quando está a sós, vigia os teus pensamentos. 

Quando está em família, vigia o teu gênio. 

Quando está em sociedade, vigia a tua língua. 

Como me sinto a sós diante de Deus com os meus pensamentos? (Sl 24:3-4; 34:15)                                  

Solução: (Sl 25:8-16).  O temor do Senhor não é meramente um método correto de pensamento, 

mas, sim, um relacionamento com Deus, numa submissão e adoração. (Gn 22:12; Jó 1:21,22). 

 

 

 

                                                           
1 Revolução no Discipulado – George Verwer 
2 Enigma do Mal,pág.71-John W. Wenham 
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CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 O Antigo Testamento hebraico era em regra dividido em três partes: a Lei, os Profetas e os Escritos 

(Lc 24:44). Na terceira parte estavam os livros poéticos e sapienciais. Semelhantemente, o Israel antigo tinha 

três categorias de ministros: os sacerdotes, os profetas e os sábios. Estes últimos eram especialmente dotados 

de sabedoria e conselho divinos a respeito de princípios e práticas da vida. O livro de Provérbios representa a 

sabedoria inspirada dos sábios.  

 A palavra hebraica mashal, traduzida por “provérbio”, tem o sentido de “oráculo”, “parábola” ou 

“máxima sábia”. Por isso, há declarações longas no livro de Provérbios, mas há também as concisas, ricas de 

sentido e de sabedoria, para se viver de modo prudente e justo. O conteúdo do livro de Provérbios representa 

uma forma de ensino comum no Oriente Próximo Antigo, mas, no caso, especifico deste livro, sua sabedoria 

é diferente porque veio da parte de Deus, com seus padrões justos para o povo do seu concerto. O ensino 

mediante provérbios era popular naqueles antigos tempos, em virtude da sua grande clareza e facilidade de 

memorização e transmissão de geração em geração. Assim como o rei Davi é o manancial da tradição 

salmódica em Israel, Salomão é o manancial da tradição sapiencial em Israel.  

 A maioria dos provérbios teve origem no século X a C., porém a provável data mais antiga para a 

conclusão deste livro seria o período do reinado de Ezequias (700 a.C.). A participação dos homens de 

Ezequias, na compilação dos provérbios de Salomão durante o avivamento espiritual liderado por esse rei 

temente a Deus. É possível que os provérbios de Agur, de Lemuel e os outros sábios também tenham sido 

compilados nesse período. 

 

PROPÓSITO 

 O propósito deste livro está bem claro em Pv 1:2-7, dar sabedoria e entendimento quanto ao 

comportamento sábio, a justiça, ao discernimento e a imparcialidade (Pv 1:2, 3), de modo que: 

Os simples sejam prudentes em todo o seu comportamento;(1:4) 

Os jovens sejam inteligentes e ajuizados na sua conduta ;(1:4) 

Os sábios sejam ainda mais sábios e mestres no conhecer de Deus (1:5,6) 

Crescer e fazer com que o homem cresça em prudência e sabedoria divinal (Pv 1:2-5; Ef 5:15-20) 

Feliz o homem que encontra esta magistral sabedoria divina (Pv 3:15) 

 

COMENTÁRIOS 

1 - O livro afirma categoricamente que existe um e único verdadeiro Deus eterno e soberano; 

2 - Não alude ao templo, sacerdote, anjos, idolatria, Moisés, Messias, cativeiro ou qualquer outro evento da 

história de Israel; 

3 - A Sabedoria apresentada reflete dois diferentes significados: 

a) Religião prática, retidão inteligente; 

b) A Sabedoria de Deus personificada como soberana e ajudadora de incontestável caráter sobre a vida 

dos homens; 

 

ESTUDO PANORÂMICO  

 O tema central do Livro de Provérbios é “sabedoria para um viver justo”, sabedoria esta que começa 

com a submissão humilde do crente a Deus, e daí flui para todas as áreas da sua vida. 

 A sabedoria do Livro de Provérbios: 
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Instrui a respeito da família, da juventude, da pureza sexual, da fidelidade conjugal, da honestidade, do trabalho 

diligente, da generosidade, da fraternidade, da justiça, da retidão e da disciplina; 

Adverte quanto à insensatez do pecado, das contendas, dos males da língua, da imprudência, da bebedeira, da 

glutonaria, da concupiscência, da imoralidade, da falsidade, da preguiça e das más companhias; 

Faz um contraste entre a sabedoria e a tolice, entre os justos e os ímpios, entre a soberba e a humildade, entre 

a preguiça e a diligência, entre a pobreza e a riqueza, entre o amor e a concupiscência, entre o certo e o errado 

e entre a vida e a morte.  

Embora o Livro de Provérbios, como o livro de Salmos, não seja fácil de resumir como outros livros da Bíblia, 

há seções com estrutura definida. É o caso, principalmente, dos caps. 1-9, com sua série de 13 discursos 

apropriados para os pais em relação aos filhos quando estes atingem a adolescência. Com exceção de três 

desses discursos (vv 1:30; 8:1; 9:1), os demais iniciam por “meu filho” ou “meus filhos”. Esses treze discursos 

contêm numerosos preceitos importantes no âmbito da sabedoria para a juventude. A partir do capítulo 10, o 

Livro de Provérbios contém diretrizes de peso a respeito dos relacionamentos familiares (Pv 10:1; 12:4; 

17:21,25: 18:22; 19:14,26; 20:7; 21:9,19; 22:6,28; 23:13,14,22,25; 25:24; 27:15,16; 29:15-17; 30:11; 31:1-

31). Provérbios é um livro, sobretudo prático, mas contém conceitos profundos a respeito de Deus.  

Deus é a personificação da sabedoria (Pv 8:22-31) e o Criador (Pv 3:19,20; 8:22-31; 14:31; 22:2); Ele é 

descrito como onisciente (Pv 5:21; 15:3,11; 21:2), justo (Pv 11:1; 15:25-27,29: 19:17; 21:2-3) e soberano (Pv 

16:9,33; 19:21; 21:11). O Livro Provérbios termina com uma solene homenagem e merecida à mulher de 

caráter nobre (Pv 31:10-31). 

 

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS 

O Livro de Provérbios apresenta oito características principais: 

 A sabedoria da parte de Deus não está primeiramente vinculada à inteligência ou a grandes 

conhecimentos, e sim diretamente ao “temor do Senhor”. Daí, sábios são aqueles que andam com Deus 

e observam a sua Palavra. O temor do Senhor é um tema frequente através do Livro Provérbios (1:7,29; 

2:5; 3:7; 8:13; 9:10; 10:27; 15:16,33: 16:6; 19:23: 22:4; 23:17; 24:21); 

 Boa parte dos sábios conselhos expostos em Provérbios assemelha-se ao aconselhamento que um 

piedoso pai ministra a seus filhos; 

 É o livro mais prático do Antigo Testamento, pois abrange uma ampla área de princípios básicos de 

relacionamentos e comportamentos corretos na vida cotidiana – princípios estes aplicáveis a todas as 

gerações e culturas; 

 Sua sabedoria prática, seus preceitos santos, e seus princípios básicos para a vida são expressos em 

declarações breves e convincentes, de fácil memorização e recordação pela juventude como diretrizes 

para a vida saudável e plena de realizações; 

 A família ocupa um lugar de vital importância em Provérbios, assim como ocupava no concerto entre 

Deus e Israel (Ex 20:12,14,17: Dt 6:1-9). Pecados que violam o propósito de Deus para a família são 

expostos abertamente com a devida advertência contra eles. Pecados que violam o propósito de Deus 

para a família são expostos abertamente com a devida advertência contra eles; 

 Os destaques literários de Provérbios, a saber, 

- o farto emprego de linguagem expressiva e figurativa (símiles e metáforas), 

- paralelismos e contrastes, preceitos concisos e repetições 

 A esposa e mãe sábias, retratadas no fim do livro são incompatíveis na literatura antiga, quanto à 

maneira elevada e nobre de abordar o assunto da mulher; 
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 As exortações sapienciais de Provérbios são os precursores do Antigo Testamento às exortações 

práticas das epístolas do Novo Testamento. 

 

 COMENTÁRIOS COMPLEMENTARES 

 Cabe-nos fazermos uma reflexão em cada capítulo do Livro de Provérbios, a saber: 

 

Capítulo 1: CONVITES À SABEDORIA 

- A verdadeira sabedoria não é adquirida por uma fórmula mecânica, mas com um relacionamento correto, 

que começa pelo respeito a Deus. O homem que se entrega e se consagra ao Senhor e o teme verdadeiramente 

é de fato sábio. (Caminhos dos pecadores vs 11). Já o desprezo às cousas do Senhor resultará em 

consequências fatais e de difíceis reparações. Tal colocação tem o propósito de ajudar o “filho” de Salomão 

a fazer a própria escolha. “Filho” pode significar alguém que está sendo instruído, preparado ou está 

aprendendo algo com alguém de maior conhecimento e mais experiência. O jovem é advertido e orientado a 

não aceitar as propostas dos néscios (vv 8 e 9). 

- O convite da sabedoria (vs 20-23): Admoesta aqueles que já estão em rebeldia e adverte o filho que não está 

envolvido, apresentando-lhe as consequências do mal e que o seu destino depende da escolha feita, ou seja, 

a opção A da benção e vitória ou a opção B da maldição e derrota. 

 

Capítulos 2 e 3 :A EXCELÊNCIA DA SABEDORIA 

- Admoesta o jovem para adquirir entendimento e encontrar sabedoria como se estivesse buscando ou 

garimpando algum material precioso nas entranhas da terra e, até, mesmo nas suas entranhas (2:4) mantendo 

o objetivo de ter vida de retidão. Então conhecerá os mistérios de Deus e entenderá o temor do Senhor (2:5,9). 

E aprenderás a fugir das tentações(2:11-16). 

- Agora, pois, o jovem é orientado a confiar em Deus de todo o seu coração (3:1-18) reconhecendo-o e 

honrando-o e não rejeitando a sua disciplina e correção. Disto depende a felicidade do adulto de amanhã 

(3:15). Além disso, apresenta cinco deveres com o próximo (3:27-31) e procedendo assim será honrado em 

sua fé no Senhor. 

 

Capítulo 4-7: EXORTAÇÕES E ADVERTÊNCIAS PRÁTICAS 

- Continua exortando a prosseguir adiante e, se esforçando sempre mais para adquirir sabedoria e trabalhando 

espiritualmente para conseguir entendimento (4:7). E a exortação continua ao jovem, disciplinando-o e 

afirmando-lhe que aquilo que tem conseguido não o deixe por nada. Considerando que a sua vida depende 

totalmente daquilo que for adquirido (4:13). Para isto fuja das más companhias e conversações (4:19) e 

vigiando sempre (4:24). 

- Fugindo da sensualidade (cap.5) o rei Salomão reconhecia como isto é forte na juventude. Não deixe que os 

instintos depravados e sanguinolentos cauterizem as suas consciências (5:12,13) e apaguem o fogo do 

Espírito (I Ts 5:19). 

- A lascívia leva o jovem solteiro à ruína, produz tormentos espirituais, sentimentais, emocionais, físicos e 

sociais. Estes distúrbios ou desequilíbrios são também dos casados, não permita que a sua fonte de prazer e 

nem dê a outrem (5:15-20). 

- É recomendado com autoridade, ter cuidado com o adultério. O rei Salomão sofreu na pele a sua lamentável 

experiência com mulheres. Por isso reconhecia o mérito do homem ter apenas uma mulher como esposa. 

- Advertências gerais: (6:1-19) 
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- Não seja fiador de quem quer que seja (1-5); 

- Contra a preguiça (6-11): cuidado com o excesso de lazer que pode se transformar em ócio. O homem sábio 

conhece o valor do trabalho e se dedica a responsabilidades. Aquele que dorme demais ficará sem pão e sem 

teto; 

- Contra a maldade (12-19), admoestação da qual o Senhor abomina; 

- Admoestação acerca da mulher adúltera (6:20-7:27): advertência não somente para a prostituta profissional, 

mas, também às mulheres infiéis. Salienta-se o perigo e a destruição causada pelo adultério. Ninguém ficará 

impune (Gl 6:7) 

 

Capitulo 8-9: O INESTIMÁVEL VALOR DA SABEDORIA 

- A sabedoria aparece personificada nesta parte do livro (8:1-21), dirigindo diretamente ao homem. Se qualquer 

pessoa ouvir a sua voz e aceitar os seus conselhos, tornar-se-á sábio (8:6-13). Aborrecendo os caminhos de 

Satanás e do mundo, e procurando a sabedoria divina, ele encontrará a verdadeira felicidade que deseja. 

- O papel da sabedoria na criação (8:22-31). É do conhecimento do homem que a sabedoria é mais antiga do 

o Universo, pois, que nenhuma partícula de matéria veio a existir senão através da sabedoria. 

- O Criador não criou nada, nem agiu sem ela, não é outra senão aquela sabedoria através da qual Ele existe. 

Sendo o agente da criação mera atividade de Deus, mas, sim, o Filho, Seu Verbo, sabedoria e poder eterno 

(Cl 1:15-17; 2:3; Jo 1:1-14; I Co 1:24; Hb 1:14). 

 

Capítulo 9:1-12: O BANQUETE DA SABEDORIA 

- A sabedoria preparou um lauto banquete em sua casa, fizeram convites a todos os povos e, anunciou-se que 

aquele que aceita terá lugar à mesa e crescerá no temor do Senhor. E, assim, aconteceu a festa da loucura 

(9:13-18). A loucura é a personificada por uma mulher insensata e ignorante. Ela oferece aos simples e sem 

senso, na refeição, águas roubadas e pão comido às ocultas. O fim e o resultado desta festa é a condenação 

ao inferno. 

 

Capítulo 10:1 - 22:16: OS PROVÉRBIOS DE SALOMÃO 

- A maioria dos Provérbios é de certo tipo, consistindo de duas linhas, sendo que a segunda linha contrasta 

com a primeira.  

 Os assuntos são diversificados. 

 A retidão é a melhor segurança (Pv 10:2,3) 

 Ditados destes tipos são verdadeiros em quatro níveis. O lógico, o providencial, o espiritual e o eterno 

(Pv 11:7; 14:32). Isto quer dizer que: 

1. O pecado, visto como loucura, uma vida cheia de tensões que só pode levar a um colapso; 

2. Por mais liberdade que Deus nos dê, Ele continua a controlar a situação; 

3. Os justos sejam qual for a sua situação neste mundo, são os que realmente são raros; 

4. No mundo vindouro, a justiça será completa (Pv 13:21) 

 

O LIVRO DE PROVÉRBIOS ANTE O NOVO TESTAMENTO 

 A personificação da sabedoria no cap. 8 é semelhante à personificação do Logos (“Verbo”) do 

Evangelho de João(1:1-18). 

 

A Sabedoria: 
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a) Está empenhada na criação (Pv 3:19,20; 8:22-31) 

b) Está relacionada à origem da vida física e espiritual (Pv 3:19; 8:35) 

c) Tem aplicação prática à vida reta e moral (Pv 8:8,9) 

d) Está disponível ao alcance daqueles que estão dispostos a buscá-la (Pv 2:3-5; 3:13-18; 4:7-9; 8:35,36). 

 A sabedoria contida e expressa no livro de Provérbios tem sua expressão plena em Jesus Cristo, a 

pessoa “maior do que Salomão” (Lc 11:31), que “para nós foi feito por Deus sabedoria...” (I Co 1:30) e “em 

quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência” (Cl 2:3). 
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CAPÍTULO III 

 

ESTUDOS DE ASSUNTOS ESPECIAIS 

RELACIONAMENTOS 
 

 

I – RELACIONAMENTO ENTRE DEUS E O HOMEM 
  

Aqui encontramos pensamento que Israel está em um relacionamento estreito com Deus por meio de uma 

franca e fiel Aliança. Todavia havia uma luta do dia a dia que procurava afastá-lo desta Aliança. Os sábios 

estão em busca de uma sabedoria que os ajude. 

 Na introdução, temos em (Pv 1-9), encontramos um convite para aprender e apreender o temor do 

Senhor, onde a sabedoria começa com um correto relacionamento com Deus (Pv 8:32-35). O reconhecimento 

pessoal de Deus e reverência são o fundamento da vida reta. Isto constitui uma fortaleza contra as más 

companhias e outras tentações que impulsionam o homem a transgredir os mandamentos e as ordenanças de 

Deus. Estas tentações são múltiplas origens e, o homem devido a sua limitação não as suportando cai em 

maldição. 

 A aplicação desta sabedoria está colocada em fatores maiores, onde temos que escolher o que é certo 

em lugar do que é vantajoso e de interesses vis. É necessário ser piedoso e misericordioso para ser sábio e, 

quem é sábio é bom e entendido no coração (Pv 2:10). Não é porque a piedade e a misericórdia trazem 

vantagens, mas é o único caminho por onde a verdadeira sabedoria divina pode ser expressa (Pv 2:20). 

 A realidade divina também se confirma pela consciência que eles têm do pecado (Pv 20:9; 28:9, 15). 

A oração e o sacrifício seriam rejeitados quando não se obedece à Lei. A confissão do pecado sem 

arrependimento é deverasmente enganosa (Pv 28:13). 

 Apesar da consciência do pecado, existe um relacionamento íntimo (Pv 2:6; 9:10) e somente os que o 

conhecem (Pv 3:6) que podem reconhecer a poderosa mão de Deus e caminhar em obediência (Pv 3:6; 10:9) 

e confiança (Pv 3:23), pois do Senhor deve vir à resposta final (Pv 19:2) e nunca temer o homem mais do que 

temer ao Senhor (Pv 29:25). 

Este relacionamento nos traz uma paz e esperança eterna. 

 E, assim, o homem tem buscado o Senhor de várias formas e, nem por isso Deus tem deixado de 

abençoá-lo generosamente e fazendo uso da Sua misericórdia (Rm 11:32) devido à desobediência descarada 

do homem. 

Falta ao homem mais e maior proximidade a Deus e, deste estreito relacionamento com considerações 

prudentes e a moral em todo o desenvolver do seu caráter. Os fatores morais sempre tomam a precedência.  

 

II –RELACIONAMENTO DO HOMEM COM O PRÓXIMO 
 

1 - Introdução. 

a.  Relacionamentos 

o Relacionamentos são importantes porque é através deles que praticamos o nosso caminhar com 

Deus. 
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o A qualidade dos nossos relacionamentos com os outros é uma expressão da qualidade da nossa 

caminhada com Deus. 

b. Próximo 

 

o Muitas pessoas dizem que elas não têm problema em se relacionar com a maioria das outras 

pessoas. 

o Ainda assim, estas mesmas pessoas não se dão bem com “o rapaz da porta ao lado” (vizinho). 

 

2.  O livro de Provérbios dá instrução sobre como ser um bom próximo. 

a) Um bom próximo não tem uma ‘língua grande’. Ele é digno de confiança e é capaz de manter 

coisas confidenciais. (11:12). 

b) Ele não planeja ferir o seu próximo (3:29) 

c) Ele não espalha intrigas (25:8,9) 

d) Ele é um bom exemplo e bom guia (12:26) 

e) Ele é disponível (27:10) 

f) Ele é doce até com aqueles que não gostam dele (25:21,22) 

g) Ele é generoso em seus julgamentos (24:17) 

h) Ele usa o bom senso (25:17) 

1. Ele respeita os sentimentos de outros. Ele não força limites com seus próximo. Ele não 

fica além do que é convidado. 

2. Ele é sensível. Ele não se torna um fardo. Ele não cruza limites sociais. 

3. O amor é sempre a mensagem: 

a) As qualidades de bom próximo são as qualidades do amor. 

b) Nós somos lembrados do segundo grande mandamento: amar ao próximo. 

 

III - RELACIONAMENTO ENTRE VERDADEIROS AMIGOS 
1.   Introdução à amizade. 

a.  Quantos amigos íntimos você possui? Se você é como a maioria das pessoas, então você 

provavelmente não tem mais do que uma mão cheia de pessoas que íntimos amigos (melhores 

amigos) 

b.  Um melhor amigo é uma pessoa com a qual você compartilha seus segredos mais íntimos. É a 

pessoa que tem estado com você através dos bons e maus tempos de sua vida. Palavras que 

descrevem uma forte amizade são: 

1) Lealdade 

2) Consistência 

3) Compromisso Incondicional 

c. O livro de Provérbios reconhece que uma forte ou uma grande amizade não pode ser algo 

superficial. 

1) Provérbios fala de “um amigo mais chegado que um irmão” (18:24) 

2) Fala de um amigo que “ama em todo o tempo” (17:17) 

3) Percebe que alguém que é amigo por causa de suas riquezas (14:20) ou dons (19:6) talvez 

não seja um amigo quando os tempos difíceis aparecerem. 

4) Fala também sobre a separação de amigos por causa de renovação de  questão (17:9) 
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O AMIGO: 

 Temos observado que as palavras mais comuns para representar ou significar amigo são vizinho, 

conhecido, colega ou companheiro. Há de se convir que em um extremo significa “a outra pessoa”, no outro 

representa “alguém” com quem temos estreita relação ou comunhão. Também temos a considerar que uns 

poucos amigos íntimos são melhores do que uma multidão de conhecidos (Pv 14:20; 18:24). 

 O bom vizinho se reconhece em uma atitude de amor (Pv 17:17); 

 Ao bom amigo devemos ajudar naquilo que for possível, desde que não o venhamos a prejudicá-lo (Pv 

3:27, 28). 

 Preservar os velhos amigos da família é atitude sensata e de prudente consideração (Pv 27:10). 

 Constância: Amigos em tempos prósperos ou de fartura são tantos que se tem dificuldade em 

reconhecê-los (Pv 14:20 ; 19:4,6,7); 

 Fraqueza: Leais são as feridas feitas pelo que ama (Pv 27:6; 28:23); 

 A lisonja arma cilada (Pv 29:5); 

 Conselho: Uma amizade verdadeira deve ter ambos elementos (Pv 27:9), o que consola (Pv 27:17) e, 

o que estimula.  

 Tato: Melhor não tirar proveito de outrem. Ficar hospedado sem necessidade (Pv 25:17). 

 Saber com quem brincar e o tempo em que brincar (Pv 26:18,19). 

 

IV - RELACIONAMENTO FAMILIAR 
 

1.    Introdução ao relacionamento familiar 

a)  A importância da família 

1) Muitos provérbios estão relacionados à vida na família. 

2) A família é o fundamento de muitas outras instituições. 

a) A Igreja é formada por famílias 

b) O Estado é formado por famílias 

c) Quando a sociedade começa e ser destruída, é porque a união familiar já foi destruída 

3) Derek Kidner em seu livro The Proverbs (Os Provérbios), diz: “A família ocupa, no Livro de 

Provérbios, um lugar central na sociedade, que é recebida na aliança do Sinai. A lealdade 

familiar se torna vívida nas cenas de crianças fielmente educadas, e pais alegremente unidos.” 

 b)  Nós iremos considerar os tópicos do relacionamento conjugal e da criação de filhos. 

 

1 - RELACIONAMENTO CONJUGAL 

a) ESPOSO E ESPOSA: 

 O Livro de Provérbios mantém a família numa posição-chave na sociedade, a mesma que recebeu na 

Aliança do Sinai (Decálogo). O Livro dos Provérbios mostra-nos com muita clareza e objetividade que a união 

entre um homem e uma mulher é a norma, tanto pela ausência de qualquer alusão às discórdias da poligamia, 

como pelo vinculo totalmente pessoal que sempre é pressuposto entre marido e a esposa. Ambos compartilham 

do treinamento das crianças, e pressupõe-se que falem de modo uníssono e tenham o mesmo comportamento 

quanto à condução da educação e formação de caráter dos filhos.  

 O homem é conclamado a ser não apenas fiel, leal com a sua companheira, mas, amá-la e protegê-la e 

dando-lhe carinho e cuidando para que não lhe falte o sustento e o lazer. E a boa esposa, longe de ser uma 
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nulidade, é aquela que edifica o seu lar e solidifica a sua união e não aquela que arruína ou destrói tudo que 

suas vistas alcançarem e, que além de destruir-se a si própria, também, leva a sua família ao desmoronamento. 

 A estabilidade da família, do lar e da condução dos filhos a uma vida de regozijo e paz depende 

principalmente da sua sabedoria feminina construtiva, também, das suas habilidades especiais como 

orientadora, conselheira e administradora. Sendo ela uma esposa virtuosa é capaz de administrar, orientar, 

aconselhar e advertir o seu lar – marido e filhos- no caminho reto e, sobretudo pela sua contribuição à fortuna 

e à boa posição do seu marido (Pv 31:11,23). 

 A lealdade da família que na sociedade judaica, é ordenada de forma breve e objetiva, aqui, no Livro 

de Provérbios, assume feições vivas e fortes instruções, principalmente aos filhos. Pais unidos que tem alegria 

de servir ao Senhor com seus bens (Pv 3:9); crianças criadas no temor do Senhor, para que se prolonguem teus 

dias (Pv 4:10) Tudo isto é fruto da vida sadia e harmoniosa vivida em família. 

 Os reis se deram ao luxo da poligamia, o Livro de Provérbios mostra a união monogâmica ser a norma, 

onde, a esposa é a sua companheira e adjutora e não apenas escrava e produtora de filhos. Ela é um “bem” 

dado por Deus (Pv 18:22; 19:14). 

 Em contraste com o conceito tão alto do casamento, o pecado sexual se apresenta nas cores mais 

berrantes e sombrias (Pv 5:15-20). Há um esbanjamento de forças que existem em função de edificar uma 

família bem alicerçada e reservada, verdadeira e abençoada por Deus (Pv 5:9-23). Troca-se de valores com 

muita facilidade, rejeitando-se a benção de Deus, e se contentando com a perda de bens materiais e saúde e, 

por fim a morte é chegada. Atrair o perigo físico e a vergonha social é como um jogar fora dos melhores anos 

da vida. Não se trata apenas de um desvio do melhor caminho: é na realidade um beco sem saída (Pv 2:18,19). 

 Vemos que no tempo presente, que a rejeição à correção e à disciplina é fator de demonstração da falta 

de amor ao conhecimento e este aborrecimento a repreensão torna o indivíduo abrutalhado (Pv 12:1). E é assim 

que comporta o orgulhoso. 

Existe um laço pessoal muito forte entre marido e esposa no livro de Provérbios.  

1) Um casamento destruído é descrito em (2:17) em termos de um companheiro abandonando 

a outra “companhia”. A palavra no Hebraico tem um significado muito íntimo. Ela também 

pode ser traduzida como “melhor amigo” (ver também Sl. 55:13, Pv. 16:28; 17:9; Jr. 13:21 

e Mq. 7:5 para outros usos desta palavra). 

2) Esta ênfase parece apontar para longe da poligamia, comum em Israel. 

3) Ela também fala contra a prática de considerar a mulher como sendo menor do que o 

homem (visto no Judaísmo mais tarde). 

 

b) A ESPOSA 

1) A mulher de Provérbios 31 é uma esposa que é fiel ao marido 

2) A mulher de Provérbios 9:13-18 é a mulher tola que não é fiel ao marido 

3) A esposa cria um lar ou destrói sua própria casa (14:1; 18:22; 19:14; 12:4). 

4) Esposas são vistas como colaboradoras de seus maridos no treinamento e criação dos filhos. Eles 

falam com uma só voz (1:8,9; 6:20; 31:1). 

 

c) O MARIDO 

1) O tema mais repetido em Provérbios com relação ao casamento é o encorajamento para que o 

marido seja fiel a esposa. 

2) O marido deve ter amor e carinho para com a esposa. 
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3) O abuso do sexo causa efeitos na família e nos relacionamentos da família. 

4) Santidade no casamento é sugerido para o benefício próprio. É lógico que é bom dar ouvidos a esta 

sugestão. 

5) “Para que conserves a discrição, e os teus lábios guardem o conhecimento; porque os lábios da 

mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite”. (5:2,3) 

2 - RELACIONAMENTO ENTRE PAIS E FILHOS 

 Observamos que o Livro de Provérbios não é um louvor ou adoração a vara ( Pv 13:24), mas um 

caminho de vida (Pv 8:32, 34, 35). A criança ao ser ensinada e instruída desde cedo, ou seja, quanto mais nova 

a criança, mais tempo ela terá para assimilar o ensino (Pv 13:24b) no caminho em que deverá andar (Pv 22:6). 

Mas a criança entregue a si mesma ou a própria sorte é vergonha para a sua mãe (Pv 29:15), entretanto, sendo 

ela corrigida e disciplinada dará descanso (Pv 29:16). 

A disciplina é necessária: 

- A criança ou o jovem sendo disciplinado ao seu tempo e convenientemente, livrará a sua alma do 

inferno (Pv 23: 14; 19:18); 

- A estultícia está ligada, intimamente, à criança ou ao jovem e é necessário muito mais do que 

somente palavras para afastá-la (Pv 15:21; 17:12; 26:4) 

- O caráter é como uma planta que cresce e é preciso ser moldada e estaqueada. Assim é a criança 

que tem de ser trabalhada e, se verá depois da poda a planta nasce com mais força e formosura. 

- Os filhos são a gloria dos pais (PV 17:6) somente quando os seus princípios são observados (Pv 

3:1; 7:2), pois, principalmente, nos dias de hoje há filhos que recusam a aprende e desafiam os 

pais (Pv 13:1; 17:21) e estes serão a tristeza e angustia para os pais (Pv 10:1; 1:27) 

- O filhos deverão honrar a seus pais, pois, os que assim não procedem terão terríveis e trágicas 

consequências (Pv 20:20; 30:11). Aqueles filhos que desprezam os seus pais, o fim deles será de 

lamentações e de ranger dos dentes (Pv 1:18; 2:18). 

 

a.   Disciplinando os Filhos. 

1)   O livro de Provérbios possui uma séria doutrina sobre sabedoria. 

a)   Se a sabedoria é a própria vida (8:35,36), então um caminho mais difícil na vida é melhor 

do que um caminho fácil para a morte (23:14 e 19:18). 

b)   Nós precisamos falar sobre a ideia de um ‘duro amor’ (considere 13:24). Um amor duro 

significa fazer coisas difíceis baseado no amor, ao invés de abrir mão facilmente da 

disciplina. 

2)   Sem a vara, “a tolice do coração de uma criança” passa desapercebida.  

a) Isto resulta em vergonha para a família (29:15). 

b) Isto resulta em morte para a criança (23:14). 

 3)  Algumas pessoas dizem que nós não precisamos disciplinar nossos filhos porque o amamos. 

A verdade é que se nós não os disciplinamos porque somos preguiçosos, fracos ou estamos 

enganados. 

 

b.   Instruindo e Treinando Crianças. 

1)   Instrução deve ser muito mais do que o uso constante e eficaz da vara. 

a) É o “meu ensinamento” (3:1) que leva a criança para “o caminho que deve seguir” 

(22:6). 
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b) Todo o livro de Provérbios é prefaciado com o seguinte pedido, “Ouve, filho meu, a 

instrução de seu pai” (1:8). 

 

2)   Em geral, treinar e instruir deve proporcionar direção à criança. 

3)   Especificamente, treinar e instruir deve moldar e formar o caráter de uma criança. 

4)   O alvo é permitir que a criança ande pela vereda da vida e seja bem-sucedida (3:23; 4:8-12). 

 

c.   A FALHA DOS PAIS. 

1) É necessário que se entenda que o treinamento por si próprio não cria sabedoria. A instrução 

precisa ser recebida. 

2) A natureza condicional desta dinâmica está clara em 2:1: “Filho meu, SE aceitares as minhas 

palavras e esconderes contigo os meus mandamentos...”. 

a) Provérbios dão instruções que precisam ser recebidas. 

b) O livro não dá uma receita que dá garantia. 

c) Portanto, o livro de Provérbios inclui uma lista enorme de crianças que se desviam (10:5; 

15:20; 20:20; 29:3; 30:11,17). 

3) A falha de um pai não é necessariamente a ausência de reação do filho à sabedoria. Afinal de 

contas, cada indivíduo precisa tomar suas próprias decisões. 

4) A falha de um pai é negligenciar a instrução e reforçar disciplina. 

5) Derek Kidner conclui com estas palavras: “Enquanto existem pais que só têm a si mesmos 

para agradecer por sua vergonha (29:15), é, acima de tudo, a pessoa que deve carregar sua 

própria vergonha, pois é sua atitude para com a sabedoria, seu consentimento dado ou retraído 

frente à tentação, que traça o destino”. 

 

3 – RELACIONAMENTO ENTRE IRMÃOS: 

 Somente alguns provérbios tratam do assunto sobre irmãos. Deve ser lembrado que a palavra irmão 

em hebraico possa significar ou a referir-se a primos ou vários parentes. 

- O relacionamento entre irmãos é de tamanha importância para Deus. Ele considera como sendo 

abominável o semear divisão entre irmãos (Pv 6:16,19); 

- As aparentes pequenas brigas podem levantar muros invisíveis e, até intransponíveis, com tanta 

facilidade, mas tal é a profundidade, que somente como uma simples advertência é difícil a sua 

demolição (Pv 18:19); 

- A família que tem um relacionamento sadio entre irmãos é algo muito especial que ultrapassa a 

fronteira familiar e, esta é coberta de bênçãos, pois os laços da amizade que devem ser imitados 

(Pv 17:17). Os irmãos demonstram os seus valores entre si em tempos difíceis (Pv 18:24; 27:10). 

 

4 - RELACIONAMENTOS INCONVINIENTES 

 O homem insensato recebe vários nomes com os quais o identificam: 

1- O Simples: é aquele individuo indeciso em seus pontos de vista e, portanto, facilmente influenciável e que 

precisa aprender prudência (Pv 1:4) e para isto necessita ouvir os sábios (Pv 1:5). Por ser ingênuo acredita 

em tudo e em todos (Pv 14:15) e recebe as consequências (Pv 22:3). O trecho clássico do “simples” é o 

capitulo 7. Uma pessoa inexperiente, caindo na tentação (não se orgulhe e nem se deleite em pensar que 
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está imunizado, não irá longe, até que fuja de uma tentadora). Não foi uma tentação algo inevitável. O 

simples sabe o que quer de acordo com a sua conivência ou conveniência.  

O simples (e seu irmão mais velho, o insensato) não é nenhum débil mental, mas, é uma pessoa cuja 

instabilidade poderá ser retificada ou corrigida gradualmente, entretanto, deverá aceitar a disciplina na 

escola da sabedoria (Pv 1: 23, 23, 33). É necessário que haja uma escolha voluntária (Pv 2:1, 2).  

Clamar e buscar com intensidade (Pv 2:3, 4). Tudo isto é necessário e conveniente, pois não terá somente 

uma mente privilegiada e bem informada, obtendo, assim, de fato o conhecimento do próprio Deus. 

 

2- O insensato: é aquele indivíduo que é estúpido e obstinado (Pv 12:1). 

O Livro de Provérbios considera a insensatez como sendo algum tipo de fruto da escolha do homem, mais 

do que um problema mental. Ele gosta da sua estultícia (Pv 26:11). Não tem interesse pela verdade, e prefere 

fantasias e ilusões (Pv 14:8).  E, ainda, assim, no fundo rejeita o temor do Senhor (Pv 1:29). A pratica do 

mal é o seu divertimento e prazer (Pv 10:23). 

 

3- O escarnecedor: é aquele indivíduo que contrasta com o sábio, por ter uma forte e incrível aversão pela 

correção (Pv 9:7, 8; 13:1; 15:12), que a bloqueia ao encontrar a sabedoria, isto não é falta de inteligência, 

mas, sim falta de escolha (Pv 15:2, 21; 18:2). O que lhe resta é a falta de sizo e zombaria (Pv 19:29; 3:34). 

 

4- Contraste entre o justo e ímpio: 

Os adágios a seguir salientam a importância de ser sábio no Senhor, ou seja, o temor ao Senhor é o 

princípio da sabedoria: Pv 10:11; 10:28; 11:25; 14:2; 14:26; 14:27; 15:16; 15:33. 

O homem prudente é aquele que teme de todo o coração ao seu Deus.  O homem que tem sabedoria divina 

ou que se dispõe a buscá-la está pronto e confiante para enfrentar grandes pelejas e ter plena convicção 

da vitória, pois, este, tem certeza que a sabedoria divina o guiará por onde quer que ande. 

O homem insensato, entretanto, fecha os olhos para o seu caminho e escarnece da prudência, zomba do 

pecado e aborrece o ensino da sabedoria (Pv 14:9) e menospreza a sua alma ao rejeitar a disciplina e a 

correção (Pv 15:21).  

O proceder de tal homem o levará, fatalmente, a cair no abismo por ter se alegrado na estultícia. 
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CAPÍTULO IV 

 

ESTUDOS DE ASSUNTOS ESPECIAIS 

A FALA E AS PALAVRAS DE UMA FALA 

 
 Tal a importância que se atribui ao uso adequado e conveniente do falar e ao emprego correto das 

palavras bem aplicadas no Livro de Provérbios. 

Vejamos: 
 

 

I) FALA 

 
A) A IMPORTÂNCIA DAS PALAVRAS 

1. O ELO ENTRE FALA E SABEDORIA 

a. A sabedoria e a fala estão conectadas naturalmente 

b. Os provérbios nos ensinam que a sabedoria afetará o que nós dizemos e como nós dizemos. 

Uma pessoa com sabedoria, entende que ela é responsável pelas palavras que fala. 

 

2. A FALA É UM ASPECTO MUITO SIGNIFICATIVO EM NOSSA VIDA 

a. A fala foi significativa na Criação 

1) Nós viemos do grande Ser que “falou” para que o mundo viesse a existir (Gn. 

1:3,6,9,11,14,20,24). 

2) Deus falou ao homem assim que Ele o criou (Gn. 1:28) e nunca mais parou de 

comunicar com o mesmo. 

b. A fala é significativa na Redenção 

1) Deus fala conosco através de Seu Filho (Hb. 1:2) 

2) Seu Filho é o “verbo” de Deus (Jo. 1:1) 

c. A fala é significativa no Livro de Provérbios 

1) Nós podemos ver isto em todo o livro, mas isto pode ser visto mais claramente em 6:16-

19. 

2) Existe uma lista de sete coisas que são abominações ao Senhor. A lista representa sete 

coisas que Deus odeia! Note que três das sete têm haver com a fala: 

a) Uma língua mentirosa (v. 17a.) 

b) Um falso testemunho que profere mentiras (v. 19a.) 

c) Alguém que semeia contendas entre irmãos (v. 19b). 

 

3. O PODER DA LÍNGUA 

a. O Livro de Provérbios não subestima o poder da língua. Contundo, a sociedade subestima o 

poder que há na língua. Isto promove uma filosofia da fala e do falar liberalmente. 

b. A língua precisa ser usada cuidadosamente. Ela pode ser usada positivamente ou 

negativamente. 
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1) A morte e a vida estão no poder da língua (18:21) 

2) Ela pode trazer dor ou pode trazer cura (12:18) 

a) David Wright, em seu livro Wisdom as a Lifestyle (Sabedoria como estilo de vida), 

diz: “Palavras podem ser mísseis mortíferos, com conteúdo destruidor e esmagador, 

ou podem ser bombas que aniquilam aqueles aos quais atingem. Ou elas podem ser 

rios de águas cristalinas, calmas, tempero que adiciona sabor à vida, remédio que 

ajuda a curar as feridas daqueles que estão ao nosso redor.” 

 

4. A INFLUÊNCIA DAS PALAVRAS 

a. A saída das palavras pode ser compara a fogo ardente (16:27) que pode separar amigos 

íntimos (v. 28). 

b. As palavras podem resultar em grande satisfação (12:14). 

c. As palavras podem alimentar a muitos (10:21). 

d. As palavras podem destruir o próximo (11:9). 

e. A influência das palavras pode ser muito sutil. Palavras bajuladoras podem nos afetar de 

maneira sutil (ver 7:21, 29:5). 

 

 5 – O USO INADEQUADO DAS PALAVRAS  

1) Palavras podem ser usadas para tomar decisões erradas. 

2) Palavras podem nos fazer desejar coisas erradas. 

 

B) ALGUMAS VEZES O SILÊNCIO VALE OURO (É DE GRANDE VALIA)!  

Ele pode demonstrar sabedoria de duas formas: 

1. O silêncio demonstra sabedoria naquilo que nós não dizemos. 

a. Considere o clamor de Jó em Jó 13:5. Também considere o Salmo 39:1. Calar ou fechar 

nossas bocas é frequentemente a coisa mais sábia e sensata que devemos e podemos fazer. 

b. “Até mesmo o tolo, quando se cala, é tido por sábio” (17:28). Que ironia! 

 

2. O silêncio demonstra sabedoria no que nós damos ouvidos. 

a. Quanto menos nós dizemos, mais podemos ouvir. Quanto mais nós ouvimos, mais podemos 

aprender. 

1) Tiago nos exorta a sermos “prontos a ouvir, tardios a falar” (Tiago 1:19). 

2) O pregador entende que existe “tempo de estar calado e tempo para falar” (Ec. 3:7). 

b. Nós não podemos considerar fala sábia, enquanto não entendermos audição sábia (4:1). 

c. Ouvir atentamente é a função que consome a maioria de nosso tempo num processo de 

comunicação. 

1) A audição está necessariamente ligada a fala (4:20) 

2) A audição está criticamente ligada a sabedoria (8:23) 

3) A audição é a marca de um homem sábio (12:15) 

4) Ouvir não é simplesmente o lado passivo da comunicação. É também o lado ativo. 

a) O ato de ouvir deve ser seletivo (15:31) 

b) O ato de ouvir deve ser receptivo (2:1) 

c) O ato de ouvir deve ser atento (4:1; 5:1) 
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d) O ato de ouvir deve resultar em ação (5:7) 

 

C)  ESTILOS DE FALA 

 David Wright organizou vários estilos de fala encontrados no Livro de Provérbios, dividindo-os em 

quatro categorias. 

1. A maneira enganosa 

a. Esta é a forma de falar do manipulador. 

1) Este é o estilo de fala de um vendedor habilidoso e enganador 

2) Ele usa suas palavras num estilo criativo. Contudo, ele não é sincero (5:3,4) 

b. O que fala de maneira enganosa é um ‘expert’ em lisonjas e persuasão. Estas são suas 

duas maiores armas. 

1) Persuasão enganosa tenta estabelecer credibilidade pessoal (7:14) 

2) Este tipo de fala tenta convencer a outros de sua superioridade pessoal (7:15) 

3) Esta fala tira vantagens da fraqueza de outros (7:16-20) 

4) Este tipo de fala se focaliza em fazer ofertas (7:16-20) 

c. Este estilo de fala é muito sutil. Ele é tão sutil que pode ser usado sem até mesmo se 

perceber. Nós precisamos nos desafiar. Nós usamos este tipo de fala? 

1) Nós usamos nossa habilidade em persuadir outros para conseguir o que queremos? 

2) Nós usamos de lisonjas para preparar pessoas e persuadi-las? 

3) Será que nós realmente somos bons ouvintes? Ou nós somente nos preocupamos 

com nossos interesses pessoais? 

 

2. A maneira tola. 

a. Esta é a maneira de uma pessoa que não possui disciplina em suas palavras 

1) Esta é a maneira na qual a pessoa não mede o que diz 

2) O que fala tolamente o faz sem limites. Ele conduz conversações vazias 

3) Ele não controla o que diz. Ele não possui nenhuma disciplina 

b. O que fala tolamente faz promessas das quais se arrepende mais tarde (6:2) 

c. Suas falas o leva a sua própria ruína (10:8, 19; 13:3) 

d. Sua falta de disciplina resulta em fofocas (12:23) 

e. Ele se coloca em situações vergonhosas porque é impaciente (18:13) 

f. Ele rejeita sabedoria (23:9). Ela é inútil para ele (26:7,9) 

 

3. A maneira ímpia 

a. Esta é a maneira hostil e violenta. 

1) Assim como a forma enganosa, o alvo da maneira ímpia é destruir. 

2) Contudo, ao invés de ser enganadora, ela é brutalmente direta (11:9). 

b. O que fala impiamente é rude e duro (12:8; 16:27) 

1) Quando a pessoa é mais quieta, como um “suspiro”, mas é só com o propósito de 

aumentar o fogo (26:20). 

2) Sim, Tiago dramaticamente nos mostra que a “língua é fogo” e que seu potencial é 

de ser uma parte muito negativa do corpo (Tg. 3:5,6) 
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3) A língua coloca fogo no curso de nossa vida, é incendiada pelo fogo do inferno, 

quando: 

a) Nos gabamos (25:14) 

b) Mentimos (6:17; 12:22; 26:28) 

c) Levantamos falso testemunho (25:18) 

d) Espalhamos mexericos (20:19) 

e) Fingimos (25:23) 

f) Fofocamos (11:13) 

g) Lisonjeamos (26:28; 28:23; 29:5) 

 

4. A maneira sábia 

a. Esta é a maneira oposta à maneira enganosa, tola ou ímpia. 

1) Oposto à maneira enganosa 

a) Honestidade não é encontrada na maneira enganosa de se falar. 

b) Honestidade é a pedra principal da maneira sábia de falar (4:24; 12:17; 

16:23). 

2) Oposto à maneira tola 

a) O que fala tolamente o faz sem antes pensar. O que fala sabiamente pensa 

antes de falar (15:28; 16:23) 

(1) As palavras são contadas e medidas. 

(2) Ele sabe que deve ficar em silêncio (11:13) 

b) O que fala tolamente não pode se controlar. O que fala sabiamente exercite o 

controle de suas palavras. 

c) O tolo não pensa. Ele não considera o que fala. O sábio entende a importância 

do tempo. 

3) Oposto à maneira ímpia 

a) A maneira ímpia de falar é violenta, dura e hostil. A maneira sábia de falar é 

muito gentil. 

b) O homem sábio fala com um espírito sereno (17:27) 

(1) Um espírito sereno oferece tempo para ouvir aos outros (18:13) 

(2) Um espírito sereno permite que o temperamento esfrie (15:1) 

(3) Um espírito sereno é eficaz e poderoso (25:15) 

 

b. Finalmente, a maneira sábia de falar serve para edificar (12:25) e cura (12:18; 4:20-22). 

1) Precisamos continuamente verificar nossos hábitos de conversação e diálogo. Nós 

precisamos perguntar algumas questões desafiadoras. 

a) Nós estamos sendo sábios quanto ao uso de nossa língua? 

b) Nós estamos usando nossas palavras para edificar e curar? 

c) Nós reclamamos ou murmuramos? 

d) Será que frequentemente caímos na tentação de falar mal sobre outra pessoa? 

e) Nós falamos demais? 

f) As nossas palavras ferem a outros? 
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g) Nós adicionamos conteúdo significativo às nossas conversas, quando estamos 

falando? 

 

 

II)  A PALAVRA 
 

1 - O PODER DAS PALAVRAS: 

- “A morte e a vida estão no poder da língua” (Pv 18:21) 

- “A boca do insensato é a sua destruição” (Pv 18:7). 

- “Quem guarda a sua boca protege a sua alma” (Pv 21:23) 

a) A penetração: 

 As palavras penetram como um golpe cruel ou desajeitado que fere de maneira quase que irreparável 

no íntimo do ser, os sentimentos (Pv 12:18; 18:14), também age como fortaleza para os ossos (Pv 15:30) e se 

coloca como remédio para o corpo (Pv 16:24). 

Afeta as crenças e agride as convicções que destroem ou edificam o homem (Pv 10:21; 11:9). 

 

b) A propagação: 

 As palavras implantam ideias nas mentes e que germinarão para construção ou destruição (Pv 10:11); 

comporta-se como fogo e divisão (Pv 16:27, 28), e a que semeia contenda é abominável (Pv 6:19). Existe vida 

nas palavras do sábio (Pv 15:4, 7); a maledicência afeta atitude de outra pessoa pelo sussurrar (Pv 18:8); a 

lisonja induz a prejudicar o amor próprio (Pv 29:5). 

 

2- A FRAQUEZA DE PALAVRAS 

a) Não servem como substituto dos atos. O contraste entre o “trabalho” e “meras palavras” (Pv 14:23) 

b) Não altera os fatos. Disfarce (Pv 26:23-28). Não serve de negações descaradas (Pv 28:24) e fortes 

desculpas (Pv 28:24). 

c) Não há resposta, por falta de obediência (Pv 29:19). 

 

3- AS PALAVRAS BEM APLICADAS 

1) As Características das Palavras: 

a) Honestas e diretas. Contentamento do Rei (Pv 24:24-26; 25:12; 27:5, 6; 28:23). 

b) Devem ser poucas. Salvar amizade (Pv 10:14; 10:19; 11:12, 13; 13:3). 

c) Serenidade. Equidade. Brandura. Influência (Pv 15:1; 17:27; 18:13; 25:15). 

d) Serão aptas. Estética (Pv 10:20; 10:32; 15:23; 22:11; 25:11, 12). 

 

2) A Composição das Palavras: 

a) Estudo. Implicações (Pv 2:6; 15:2, 28; 16:1; Is 50:4). 

b) Caráter. Prata escolhida (Pv 4:23; 10:20; 12:17; 14:5; Mt 12:34). 

 

4 - MEÇA SUAS PALAVRAS CUIDADOSAMENTE. 

1) Evite abundância de palavras 

a) Palavras em excesso levam ao pecado (10:19) 

b) Nossas palavras devem ser poucas (Ec. 5:2) 
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2) Sendo mordomo de sua boca 

a. Guarde sua boca (21:23; veja também 13:3) 

b. Modere seus lábios (10:19) 

c. Pratique paciência com sua boca (29:20) 

d. Coloque suas mãos em frente a seus lábios, ao invés de colocar ‘pés frente aos lábios’ (que significa 

se contradizer ou dizer algo que não é apropriado) (30:32; ver também Jó 21:5). 

 

3) Sendo mordomo das palavras 

a. Nos escritos apócrifos, Siraque deu esta sugestão: “Cerca os teus ouvidos com espinhos, não queiras 

ouvir a má língua, e põe na tua boca uma porta e fechadura. Funde o teu ouro e a tua prata, e faze 

uma balança para pesares as tuas palavras, e um freio bem ajustado para a tua boca; e olha, não 

escorregues no teu falar” (Eclesiástico 28:28-30). 

b. Nós devemos medir nossas palavras. Nós não podemos falar coisas vãs. Precisamos considerar o 

valor de uma palavra antes de a pronunciarmos. Precisamos ser mordomos sábios de nossas 

palavras. 

c. David Wright resume esta ideia da melhor maneira, quando diz: “Nós pensamos demais sobre 

recursos físicos e nos guardamos de inveja. De acordo com Salomão, nosso recurso de palavras deve 

não somente consistir em evitar inveja, mas ser bem usada, para o que é bom. Existe a forma certa 

e errada de gastar este bem precioso. Deus está muitíssimo interessado no que sai de nossos lábios, 

porque, assim como o desejo por comunhão, este poder da linguagem é uma expressão da imagem 

Dele em nós. A linguagem não é para ser desconsiderada; a fala é algo precioso”. 

 

5 - Palavras De Agur  

O nome Agur significa “Compilador” ou “o Recolhedor” aquele que reúne provérbios.  

Na verdade fora, talvez, um dos sábios ou mestres na época do rei Salomão. 

Agur, capítulo 30 do Livro de Provérbios, provavelmente, tenha sido um grande observador, um intelectual, 

um filosofo que dedicava tempo para meditar e refletir sobre os valores da vida. Contudo, no início da sua 

exposição nota-se que ele se sente frustrado com a sua “estupidez” (Pv 30:2). As suas máximas, porém, o 

revelam como um homem hábil e de grande sensibilidade.  

Como legado nos deixou registrados vários assuntos, tais como: 

 A grandeza de Deus (v-4); 

 A pureza da palavra de Deus (vv 5,6); 

 Dois perdidos (vv 7-9): 

 Uma vida sem falsidade (caráter) 

 Uma vida equilibrada – nem pobreza e nem riqueza – (as circunstancias são que apresentam um perigo 

para o caráter)  

Poderia, ele, orando, pedindo capacidade de empregar corretamente a pobreza ou a riqueza, mas, 

conhece muito bem à sua própria fraqueza. 

 Não seja uma pessoa caluniosa (vv 10-14); 

 Não seja uma pessoa egoísta (vv 15,16); 

 Não desprezes a autoridade dos pais (v 17); 

 As quatro maravilhas que não entendia (vv 18-20); 
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 As quatro coisas intoleráveis (vv 21-23); 

 As quatro coisas pequenas e sabias (vv 24-28); 

 As quatro coisas nobres (vv 29-31); 

 O proceder insensato produz contenda e amargura (vv 32,33) 

 

6 - Palavras do Rei Lemuel 

 O nome Lemuel significa “Consagrado a Deus”. Veremos que, na verdade, as palavras não são de 

Lemuel - capítulo 31 do Livro de Provérbios - mas sim, da sua genitora que lhe ensinou estas coisas. Ele não 

as esqueceu e as relatou aos outros, tais como: 

 Não se dedicar às mulheres estranhas (v 3); 

 Não se dedicar a bebedice ou bebida forte (vv4-7); 

 Dedicar-se a julgar retamente (vv 8,9); 

Ressalta a integridade do caráter, da moral, da justiça e da autodisciplina. 

 

7 - A Mulher Virtuosa (31:10 – 31) 

 A nobreza desta mulher está registrada, na língua hebraica, em acróstico, pois, tal foi à importância 

desta mulher como exemplo de sabedoria e temor a Deus. 

 Uma excelente mulher; 

 Uma excelente esposa; 

 Uma excelente companheira; 

 Uma excelente conselheira; 

 Uma excelente confidente; 

 Uma excelente mãe; 

 Uma excelente vizinha; 

 Uma excelente negociante; 

 Uma excelente serva de Deus 

 Sabemos que Deus deseja e tem planos para que cada mulher procure desenvolver os seus talentos 

pessoais. Ele não está procurando perfeição, mas, consagração, pois o modelo de uma esposa ideal, é aquela 

que teme ao Senhor, e que tenha sabedoria para desempenhar as suas demais funções e servir no seu ministério 

de ser uma boa mãe e administradora do lar. 

 O elevado tributo à dignidade da esposa fiel é uma contribuição invisível ao bom nome do marido (v 

23). 

 É muito interessante observarmos que os últimos provérbios instruem e advertem especificamente 

sobre a mulher. É na verdade um tributo sobre a importância e a necessidade da mulher ser fiel e temente a 

Deus, dentro de uma sociedade, a qual começa dentro do lar com a família. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSÃO SOBRE O RELACIONAMENTO E A FALA 
 

 

esumindo o tema do Livro de Provérbios, verificamos uma progressão de instrução e 

advertência que foi utilizada pelo Nosso Senhor Jesus Cristo, em suas parábolas, para que 

tenhamos o nosso coração ensinado, disciplinado, transformado e convertido ao coração d’Ele. 

 

  Busquemos o temor de Deus, com a toda força do teu coração e de todas as formas possíveis, 

como se fosse um tesouro escondido (Pv 2:4), pois, o encontrarás. A sabedoria do alto é a coisa mais preciosa 

e de principal importância na vida de um servo de Deus. 

  

  Devemos perseverar todo o dia (Pv 23:17), na busca incessante e incansável do que o Senhor 

Jesus Cristo tem reservado para cada um que o busque em espírito e em verdade. 

  

  Agora o homem é desafiado a encontrar uma joia fina.  

 

  Pergunta: Quem achará? Uma mulher que realmente teme a Deus. “Dai-las do fruto das suas 

mãos” (Pv 31:31). 

 

  O Livro de Provérbios é um livro muito prático e de muitos desafios. Os tópicos que nós 

estudamos são muito práticos. Eles envolvem nossas vidas com as de outras pessoas. 

 

  Como nós responderemos? O ensinamento é claro. Nós temos o mapa. A pergunta que 

permanece é: “Nós o seguiremos?” (2:1-5). 

 

 

 

 

O TEMOR DO SENHOR TRAZ CONSIGO RECOMPONSAS (Sl 25:12-14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 R 
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CONCLUSÃO DO CURSO 

 

 

“Filho meu, atende a minha sabedoria; à minha inteligência inclina os ouvidos para que conserves a 

discrição, e os teus lábios guardem o conhecimento” 

PROVÉRBIOS 5:1-2  

 

 

 

Esperamos que este curso tenha te ajudado a conhecer um pouco mais do Livro de Provérbios e também 

aprendido a conviver com duas áreas cruciais para a vida em comunhão, que é a FALA e o 

RELACIONAMENTO.  

Todas as vezes que nos depararmos com situações que demandem uma resposta de sabedoria, com 

certeza, creio que os ensinamentos deste livro tão poderoso, irão nortear e balizar suas respostas e decisões. 

 

Que o Senhor te abençoe e te faça a cada dia mais sábio! 
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