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OS LÁBIOS DA MULHER ADÚLTERA  

Provérbios 5.1-3 
 

1. Leitura: Salmos 96. 8-9 

2. Cântico: Santo 

IBSPLAY: https://youtu.be/YmyXmYz9Azs 

3. Confissão/Gratidão: Agradeça a Deus por sua misericórdia e infinito amor 

que nos proporcionou tamanho livramento do inferno ao enviar seu Filho para a 

nossa salvação. 

4. Leia Provérbios 5.1-3 – O conhecimento para nos livrar da imoralidade. 

Mais uma vez o sábio pede que seja ouvido. Pede atenção para o que ele tem 

a dizer. Como alguém que sabe o valor daquilo que ele tem a apresentar. 

O versículo 3 fala de lábios que guardam o conhecimento (NAA), ou seja, falar 

aquilo que aprendeu, apresentando um quadro onde o aprendiz tem "na ponta 

da língua" o conhecimento passado. Assim, somos chamados a ter a Palavra 

de Deus tão em nós, que nossa boca fale do que Ele quer. 

A importância de guardar os conselhos sábios é que há muito perigo na 

caminhada do filho de Deus. 

Salomão passará a apresentar um perigo muito recorrente, mas ainda tão 

negligenciado: o perigo da sedução da mulher imoral, ou adúltera em algumas 

versões. 

Aqui o perigo é aquilo que antecede a queda. Ele ainda não se refere ao 

adultério em si (que é pecado, sem dúvida), mas ao que precede o cair no 

pecado. São os atos em que, se nos deixarmos envolver, podem culminar no 

pecado da imoralidade, em especial ao adultério. 

O alerta é contra as palavras sedutoras de alguém que quer nos desviar dos 

mandamentos de Deus. Essas palavras não são hostis e grosseiras. Não são 

descaradamente ofensivas. Pelo contrário, tais palavras são doces e suaves, 

tentando conquistar aos poucos o coração do ouvinte. Mas o propósito de tanta 

suavidade não é conduzir a ações agradáveis e sim nos levar a pecar. 

Por isso, não devemos parar para conversar com pessoas que dão sinais de 

imoralidade ou com assuntos que insinuam ações contrárias ao plano de Deus 

para o casamento. 

O texto é claramente dirigido a um homem, mas é, sem sombra de dúvidas, 

aplicado às mulheres também. 

https://youtu.be/YmyXmYz9Azs
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Sejam homens ou mulheres, casados ou solteiros, a orientação é a mesma: não 

devemos dar ouvido a pessoas imorais e adúlteras que querem nos levar a 

pecar. 

Devemos lutar pela santidade e fidelidade de nossos relacionamentos. Por 

isso, devemos desenvolver relacionamentos saudáveis entre marido e mulher 

de maneira que haja um ambiente de intimidade e alegria, não dando espaço 

para tentação. 

5. APLICAÇÕES: 

Pensamentos para a devoção pessoal/familiar: 

a) Quem são as pessoas que temos conversado ou parado para ouvir? Há 

alguém que você deve evitar neste momento? 

b) Devemos evitar conversas com pessoas imorais e sedutoras, inclusive 

através de meios digitais e redes sociais. 

 

6. INTERCESSÃO: Ore pelas famílias e casamentos de nossa igreja. Ore por 

seus filhos e demais jovens para que não se deixem seduzir por pessoas imorais 

que queiram os levar a pecar. 

Na lista de orações, disponibilizada nos grupos da IBS, interceda pelos pedidos 

e agradecimentos de cada irmão. 

7. ORE POR MISSÕES - UGANDA  

Joseph* aceitou Cristo como salvador e passou a ser perseguido pelo 

empregador. Interceda para que ele receba o salário justo pelo trabalho que fez 

e encontre outra maneira de sustentar a família. 
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