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FUJA DA MULHER ADÚLTERA 

Provérbios 5.7-8 
 

1. Leitura: Salmo 111.1 

2. Cântico: Hino 155 - O grande amigo 

IBSPLAY: https://youtu.be/WLou1T3Kn34 

3. Confissão/Gratidão: O Pai conhece o seu coração, por isso não adianta 

esconder dele (pecados) em nossas orações. Ore a ele buscando uma vida de 

santidade, ore por sua família. 

4. Leia Provérbios 5.7-8 – O autor Bíblico orienta sobre a mulher adúltera, 

aliás, a orientação não é especificamente sobre a mulher em si, porém, aplica-

se ao ato de não se aproximar, ou seja, de não dar espaço para futuras ações 

de impureza sexual. 

Salomão é enfático em seu conselho. Diante dos solenes alertas, chama-

nos a uma tomada de decisão. O segredo da vitória nessa área não é 

enfrentar a tentação de cara limpa e peito aberto, mas dar ouvidos à Palavra 

de Deus e não se desviar de seus estatutos. Ninguém é suficientemente 

forte para lidar com as tentações do sexo. Ser forte é fugir e manter-se 

distante.  

O Sábio é aquele que não flerta com o pecado nem dá brecha à sedução. 

Salomão aconselha o homem a nem passar perto da casa da mulher 

adúltera. Aqueles que hoje estão com uma grossa corrente atrelada no 

pescoço não tinham a intenção de cair, achavam que podiam se aproximar 

e dar uma espiada inocente.  

Julgavam-se no controle da situação, porém, calcularam errado as 

probabilidades da queda, avaliaram mal as inclinações do coração, foram 

capturados porque se aproximaram, arruinados porque quiseram passar 

por perto. Foi isso o que aconteceu com Eva no Éden. Ela estava perto da 

árvore cujo fruto era proibido. Estava no lugar errado, na hora errada, na 

companhia errada e com a motivação errada, por isso, caiu. 
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Fuja do pecado! O pecado o levará para mais longe do que você gostaria de 

ir e lhe cobrará um preço mais alto do que você gostaria de pagar. 

 

5. APLICAÇÕES: 

1. Você tem demonstrado amor ao seu cônjuge? Se a resposta for negativa, 

tem aqui um ponto a ser reavaliado na sua conduta dentro do casamento. 

2. Invista tempo no cuidado de sua família e fuja dos prazeres e da falta de 

sabedoria. 

 

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

interceda pelos pedidos e agradecimentos de cada irmão. 

7. ORE POR MISSÕES - COLÔMBIA  

Ore para que Deus guarde as crianças e adolescentes de serem recrutados 

pelos grupos armados. Que os governantes tomem atitudes eficazes contra os 

crimes dos rebeldes. 


