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O ADULTÉRIO CONDUZ À DESONRA E À POBREZA 

Provérbios 5.9-10 
 

1. Leitura: Salmo 95.6 

2. Cântico: Grande é o Senhor 

IBSPLAY: https://youtu.be/oiibssAdirY 

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 5.9-10 – Você se lembra do que vimos nos últimos 

devocionais? Você conseguiu perceber qual o resultado daqueles que vivem no 

adultério? Que quebram sua aliança do casamento? Vimos que manter um 

relacionamento fora dos padrões estabelecidos por Deus e Sua Palavra, é ir em 

direção a morte eterna, ao inferno. 

O adultério tem todo o potencial de levar seu nome para a lama. Aliás, todo o 

cenário desse provérbios é bem possível. Imagine suas consequências: Ele 

mancha sua fé, sua família, seu testemunho perante a realidade. Ainda mais, 

sustentar um caso extraconjugal, viver ostentando a vida que não pode ter, 

pagar uma pensão após o divórcio, etc., pode de fato te fazer alguém bem 

pobre. Não é um absurdo pensar que o adultério acarretará má fama e pobreza. 

Contudo, a maior pobreza que há no adultério é o vazio do coração e a maior 

desonra encontra-se em não ter semelhança com Cristo. 

As causas do adultério não estão, somente, nas esferas da vida, mas sim afeta 

a esfera espiritual. Nossa vida com Deus é afetada, nossa obediência a Deus é 

afetada, lembrando do que o homem e a mulher fizeram no Éden. Após 

desobedecerem a Deus, ao comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, 

seus olhos se abriram, se encheram de culpa, o pecado fez com que a justiça 

de Deus fosse ferida, logo após, tentaram todos os meios de esconder seu 

pecado, falhando miseravelmente (Gn 3.7-8). Isso nos mostra que alguns 

momentos de prazer podem produzir muitos anos de tristeza e sofrimento. 

O versículo 9 se refere à perda do esplendor e o versículo 10 à perda da força 

https://youtu.be/oiibssAdirY
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pela qual esse resplendor é adquirido. Lembrando, mais uma vez, embora a 

imoralidade sexual nos dias de hoje possa não resultar em escravidão, ela 

ainda traz o pagamento de pensões para o cônjuge e para os filhos, lares 

despedaçados, dor, ciúmes, pessoas solitárias e doenças venéreas. Não há 

nenhum lucro em se relacionar com mais de uma pessoa. Aquilo que aparenta 

ser maior em quantidade nem sempre é vantajoso. O adultério é um 

investimento furado, você só perde. 

5. APLICAÇÕES: 

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

• Há homens que se orgulham de possuir mais de uma mulher, se acham 

sábios, mas são tolos. Eles literalmente estão cavando a própria cova. 

Entretanto, o adultério não é exclusividade dos homens, infelizmente o texto 

também fala da mulher infiel, ela provoca morte. Por isso, somente Deus e 

Sua palavra podem mudar o nosso coração. Oremos a Deus para que 

possamos manter nossa aliança com nosso cônjuge, sendo fiéis até o fim. 

• Para que possamos manter-nos fiéis até o fim de nossas vidas é necessário 

que nós obedeçamos a Deus e Sua Palavra. Isso envolve oração, leitura 

diária, vida devocional, promoção do culto em nosso lar, ensino bíblico em 

casa, entre demais disciplinas espirituais. Lembrando que nós precisamos 

ser os precursores do Evangelho em nosso lar. 

• Quanto aos nossos filhos, precisamos ensiná-los a respeito do verdadeiro 

valor do casamento, dentro da Bíblia Sagrada, segundo a vontade de Deus. 

Ensiná-los desde pequeno a serem fiéis é conduzir os filhos a serem 

totalmente responsáveis em tudo nas suas vidas, muito mais que isso, é 

conduzí-los a amarem a Deus sobre todas as coisas, sempre buscando ouví-

Lo e obedecê-Lo.      

 

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

interceda pelos pedidos e agradecimentos de cada irmão. 
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7. ORE POR MISSÕES - CHINA  

O filho de Ammar*, um cristão ex-muçulmano na China, foi diagnosticado com 

um tumor cerebral e faz tratamento através de medicações. Ore para que ele 

seja curado e Deus traga paz e esperança ao lar. 
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