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A SEDUÇÃO DA MORTE  

Provérbios 5.4 
 

1. Leitura: Salmos 99.5 

2. Cântico: Perdão e graça  

IBSPLAY: https://youtu.be/3saFpwTqcQ0 

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 5.4 – O alerta está sendo dado pelo sábio ao seu ouvinte: 

cuidado para não cair na sedução da mulher imoral (Pv 5.1-3).  O capítulo 5 

de Provérbios se ocupa em proteger o casamento contra o adultério. 

Para fortalecer seu conselho, ele argumenta através de uma visão antecipada 

do mal que ele traz sobre quem se deixar levar ao pecado. Aqui, em especial, 

o pecado do adultério. 

No versículo 4 a intenção é mostrar como o fim desse pecado é terrível. 

Lembremos que no versículo anterior ele vinha alertando contra as palavras 

doces e suaves. Aqui é feito o contraste à doçura e suavidade oferecida, 

mostrando que o fim do pecado sexual é dor e amargura. 

O texto utiliza o fel (ou absinto) em contraste com a doçura (v. 3) e a espada 

em contraste com a suavidade (v. 3). 

Fel ou absinto: trata-se de algo amargoso e venenoso, por isso muitas vezes 

considerado amaldiçoado. 

Enquanto as promessas do pecado são de coisas boas e tranquilidade, de 

alegria e satisfação, a realidade é bem diferente. O pecado traz dor e tristeza, 

amargura e desarmonia, culpa e infelicidade. 

Não devemos dar ouvido às mentiras do diabo de que vale à pena pecar. É 

muito melhor desfrutar da alegria que vem da obediência aos mandamentos 

de Deus. 

Aqui também podemos lembrar que Jesus Cristo tomou o fel da ira de Deus 

em nosso lugar, se fez maldição para que pudéssemos ser livres da culpa do 

pecado, santificados e desfrutar de uma vida santa e abundante. 

Porque Ele se fez maldição, podemos ser abençoados. Porque Ele resistiu às 

ofertas do tentador (Mateus 4.1-11), podemos, no poder do Seu Espírito 

Santo, resistir também (Efésios 1.19). 

Não devemos dar ouvidos às falsas promessas de prazer e alegria que o 

pecado oferece. É muito bom seguir a santidade e pureza, obedecendo os 
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mandamentos do Senhor. 

 

5. APLICAÇÕES: 

Pensamentos para a devoção pessoal/familiar: 

a) Para as crianças. Deus planejou que no casamento o homem tenha apenas 

uma esposa, e a esposa tenha apenas um marido. Que adultério é quando o 

cônjuge se relaciona de forma indevida com outra pessoa. Lembre-se que 

devemos ser fiéis em nossos relacionamentos e vale à pena seguir a vontade de 

Deus. 

b) Jovens, os pecados sexuais prometem prazer e alegria, mas não valem à 

pena, trazem dor e culpa. Vale à pena manter a pureza e desfrutar futuramente 

de um casamento santo. 

c) Casados, o casamento é precioso e deve ser valorizado e protegido. Homem 

e mulher devem desfrutar das bençãos que só o casamento proporciona e uma 

das maneiras de cuidar do casamento é afastar de todas as formas o adultério. 

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 – SOMÁLIA   

Ore por Faith*, que escolheu seguir a Cristo, mas tem medo de falar a verdade 

aos familiares. Ela pode ser obrigada a interromper os estudos. Peça que o 

Senhor dê a ela ousadia e supra todas as necessidades. 
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