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O DISCERNIMENTO QUE NOS LIVRA DO MAL 
Provérbios 2. 16-19 

 
1. Leitura: Salmo 96 

 
2. Cântico: Nunca foi sobre nós 

 
IBSPLAY: https://youtu.be/OpMm5JO0wtU 

3. Confissão/Gratidão: Exaltem ao Senhor em oração, confessem os pecados 

perante Deus e agradeçam por seu perdão e graça sobre nossas vidas. 

 

4. Leia Provérbios 2. 16-19: Trata da advertência contra o caminho da mulher 

adultera. No contexto anterior, do versículo primeiro ao décimo quinto do 

mesmo capítulo, o autor de Provérbios trata do valor da sabedoria, inclusive 

quanto ao livra-se da mulher adúltera: 

A. Verso 16. “para te livrar da mulher adultera”. No mundo moderno, em que o 

casamento é uma instituição quase falida, a promiscuidade sexual é crescente. 

O divórcio é uma porta aberta para ensejar a conduta sexual imprópria da 

mulher e do homem. Mesmo na manuntenção do casamento, a infidelidade 

conjugal é gritante. 

B. “Que lisonjeia com palavras”. Nos tempos modernos o atrativo femino tem sido 

irresistivel aos homens que nao tem temor a Deus. Há uma ostentação 

irrefreavel embasada na beleza natural das formas, aprimorada pelos 

embelezamentos artificiais, que estão indo muito além do simples lisonjear da 

mulher transviada. 

C. V. 17. “A qual deixa o amigo da sua mocidade”. A mulher adultera e devassa 

abandona a sua fidelidade conjugal, banalizando o seu casamento; seu 

sentimento afetivo por aquele que é o amigo da sua mocidade fica 

completamente embotado. 

D. “esqueceu-se da aliança do seu Deus”. É fato corriqueiro em nossos dias, como 

foi no passado, a violação da aliança constituida perante o altar do casamento. 

Em Malaquias 2:13 e 14 há registro do repúdio de Deus ao povo de Israel que 

cobria o Seu altar com lágrimas e gemidos, porque Deus não mais se inclinava 

para receber as oferendas, e a razão disso era esta: “Porque Jeová é 

https://youtu.be/OpMm5JO0wtU
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testemunha entre ti e amulher da tua juventude, que traíste, embora ela seja a 

tua companheira e a mulher da tua aliança. 

E. “Porque a sua casa se inclina para a morte”. Eis o lamentável fim daqueles se 

desviam, atraídos pelas cuncupisciências ou desejos da carne: a morte 

espiritual. O pecado que se desmonstra tão prazeroso, torna-se amargo com 

fel. 

F. V. 19 “Todos o que se inckinam a essa mulher não voltarão.” A ideia mais 

precisa nesta afirmação é não mais poder voltar à boa forma da conduta 

espiritual e moral anterior. Isso é aplicável aos que se desviam dos caminhos 

do Senhor e permanecem no erro. 

 

Nesta meditação é importate ressaltar, com base no contexto anterior do 

capítulo dois, onde o autor de Provérbios ressalta o meio seguro para o crente 

livrar-se da mulher adúltera, e vice-versa. Ou seja, adquirir a sabdoria que 

procede de Deus: “Se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-

la como se busca um tesouro escondido, então você entederá o que é temer o 

Senhor (2.4). Por isso, o temos do Senhor é o principio da sabedoria. Tiago 

exorta: “Se alguém de vós tem falta de sabedoria peça a Deus que a todos dá 

liberalmente. (Tg 1.5). 

 

5. Aplicação: 

1.  A sabedoria como dom de Deus é atribuída a todo aquele que teme ao 

Senhor; 

2. A sabedoria produz seus efeitos na vida daqueles que temem a Deus e 

andam nos seus caminhos; 

3. A sabedoria, entre outras coisas, livra da mulher adúltera, visto que ela (a 

sabedoria) equipa o crente com discernimento e com o bom senso nas 

decisões que deve tomar; 

4. Para o crente, o modo mais prático de viver com sabedoria é imitar a Cristo 

Jesus, pois Ele é a asabedoria ed Deus, segundo se lê em I Cor. 1. 24-25. 

A sabedoria de Deus afeta a nossa forma de viver. 

 



I G R E J A  B A T I S T A  S H E K I N A H 
Roteiro para o culto doméstico 

Endereço: Avenida Gabriel Correa Pedrosa n° 30 – Parque Dez - CEP: 69055-011 – Manaus – AM – 

Brasil – CNPJ: 63.694.988/0001-56 

3 

ORE POR MISSÕES 

 

Com 63 pontos, Bangladesh se classificou em 38º lugar 

na Lista Mundial da Perseguição (LMP) 2020. Isso 

representa um aumento de cinco pontos em comparação 

com a LMP 2019 e reflete em parte uma situação que só 

pode ser descrita como tensa para a minoria cristã, ainda 

mais para os cristãos ex-muçulmanos ou ex-hindus. 

           BANGLADESH 

 

 
  

 

 

  

Tipo de 

perseguição: Opressão 

islâmica, antagonismo étnico, 

paranoia ditatorial e 

nacionalismo religioso 

Capital: Daca 

Região: Sul da Ásia 

Líder: Abdul Hamid 

Governo: República 

parlamentarista 

Religião: Islamismo, 

hinduísmo, budismo, 

cristianismo 

Idioma: Bengali 

Pontuação: 63 

População: 168 MILHÕES 

População Cristã: 887 MIL 

 

PEDIDOS DE ORAÇÃO DE BANGLADESH 

• Clame para que Deus fortaleça os cristãos para 

permanecerem firmes na fé, principalmente os 

cristãos secretos. 

 

• Interceda pelos cristãos que precisaram fugir da 

comunidade por causa da pressão para negar a fé. 

Peça por proteção e provisão para as 

necessidades físicas, emocionais e espirituais. 

 

• Ore por cura emocional para os cristãos que são 

abusados física e mentalmente e para que sejam 

agraciados com fé para permanecerem firmes. 

 

Saiba mais: https://www.portasabertas.org.br/lista-mundial-da-perseguicao/bangladesh 

 

 

https://www.portasabertas.org.br/lista-mundial-da-perseguicao/bangladesh

