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OS PASSOS DA MULHER ADÚLTERA 

Provérbios 5.5 
 

1. Leitura: 1 Crônicas 29.11 

2. Cântico: É de Coração – Luciana Debortoli 

IBSPLAY: https://youtu.be/RQVT2jiZ_ts 

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 5.5 – Vimos, anteriormente, que as consequências de dar 

ouvidos ao adultério são letais, o que chamados de a sedução da morte. São 

caminhos que levam à morte eterna. Mas, agora vemos que tal mulher adúltera 

possui uma personalidade mortal. 

Os pés da esposa lasciva percorrem um caminho que leva à morte. Tal atitude 

dessa esposa é um ato único, levando a destruição definitiva, tanto dela quanto 

daqueles que a ela se uniram. Precisamos relembrar que o adultério era um 

crime capital para o povo de Israel (Lv 20.10; Dt 22.22). Nisso, aqueles que 

eram pegos em adultério eram punidos com tal pena. 

Esses mesmos pés e lábios que conduziram muitos a perversidade, são os 

mesmos que conduzem a passos largos, tanto ela quanto os que com ela se 

envolveram, ao inferno. O que isso quer dizer? Recebem o justo julgamento de 

Deus pela desobediência a Ele e aos Seus mandamentos. 

Esse é o resultado do pecado, pois o seu salário é a morte (Rm 6.23). Esse é o 

resultado daqueles que praticam relações sexuais fora da aliança do 

casamento, daqueles que estão namorando ou noivos, mas insistem a manter 

sua vida de lascívia, sem observar Deus e Sua Palavra. 

A mulher adúltera não aponta somente à mulher que quebrou a aliança do 

casamento, mas a todos nós, que temos uma vida de total desobediência a 

Deus. Por isso, precisamos estar bem entendidos de que o resultado que nos 

aguarda, quando vivemos como a mulher do texto, é a morte, o inferno. 
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5. APLICAÇÕES: 

Agora, o que devemos fazer? O que precisamos decidir? 

 Precisamos, enquanto solteiros, manter nossa vida santa, segundo a Palavra 

de Deus. Depender d’Ele, até mesmo em nossas necessidades, sejam elas 

físicas /ou espirituais. E não desejar o próximo, lembrando que esse desejar 

é ter um pensamento imoral com o outro. 

 Precisamos, enquanto namorados e/ou noivos, não nos deixar levar na 

conversa que ouvimos, até mesmo pensamos, “já que vou casar com ele(a), 

então está tudo certo, posso fazer o que quiser”. Essas são as pessoas de 

quem provérbios fala, cujos passos descem à morte. É um caminho sem volta, 

pois pelas nossas próprias forças somos incapazes de voltar. Por isso, 

devemos aplicar o que aprendemos no domingo, sobre a oração: Em qualquer 

tomada de decisão, em qualquer nível de relacionamento, devemos orar a 

Deus pedindo que Ele nos ajude a fazer a Sua vontade. 

 Aos casados, há uma única orientação: Respeite e seja fiel à aliança firmada 

com seu cônjuge, tendo Deus e os homens como testemunhas. Obedeça a 

Deus e Sua Palavra, no âmbito do seu casamento. E, algo muito importante: 

ensine seu(s) filho(s) a respeito dessa aliança, como ela glorifica a Deus, e 

que adultério é a quebra dessa aliança. Mostre as consequências dessa 

quebra e os resultados da desobediência a Deus. Muito mais que ensinar, 

demonstrem o amor de vocês ao Senhor no dia a dia, e um pelo outro; pois o 

exemplo de dependência a Deus traz à tona o valor que o casamento tem, 

mesmo que hoje ele esteja desgastado e relativizado pelos que não confiam 

no Senhor. 

 

6. INTERCESSÃO: Na lista de orações, disponibilizada nos grupos da IBS, 

interceda pelos pedidos e agradecimentos de cada irmão. 

7. ORE POR MISSÕES - IÊMEN  

Interceda pelos cristãos que são influentes nas comunidades. Que eles saibam 

tomar decisões sábias, sejam agentes do reino de Deus e tenham 

compromisso com o bem-estar do povo. 


