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ESCUTE SEUS MESTRES 

Provérbios 5. 13-14 
 

1. Leitura: Salmo 146. 1-2 

2. Cântico: Calmo, sereno e tranquilo 

IBSPLAY: https://youtu.be/Eb64_VHT1dg 

3. Confissão/Gratidão: Exaltem ao Senhor em oração por suas maravilhas, 

confessem os pecados perante Deus e agradeçam por sua graciosa salvação.  

4. Leia Provérbios 5. 13-14 – Essa passagem, novamente, põe em evidência a 

sabedoria que existe no ouvir, ou melhor, o lamento inevitável daqueles que não 

souberam ouvir. O pecador impenitente tem como resultado certo a destruição 

da sua reputação. Portanto, há mais sabedoria em ouvir os Santos conselhos de 

Deus a estar em uma relação sexualmente pecaminosa.  

Nesses versos temos a narrativa da falência social da pessoa adúltera. A pessoa 

adúltera tem por certo a sua imagem arruinada. Ela lamenta por não ter escutado 

seus mestres e ter envergonhado à congregação. O lamento não restaura sua 

posição anterior, as consequências dos pecados sexuais são muito longínquas. 

Temos certeza de que pecado é pecado e qualquer um deles, por menor que 

seja, pode nos condenar, quando não estamos em Cristo, mas quando estamos 

em Cristo esses pecados não nos são agradáveis e nem sequer povoam o nosso 

pensamento. As instruções do apóstolo Paulo a Timóteo para fugir dos desejos 

da mocidade ensinam o mesmo tema (cf. 2 Tm 2.22). Envolver-se com tal 

pecado desonra e consome aqueles que tombam nele. 

A imoralidade encabeça a lista das conhecidas obras da carne (cf. Gl 5.19-21). 

Jesus nos alertou sobre o fato de a imoralidade sexual ter suas raízes no coração 

(cf. Mt 5.28). O apóstolo Paulo, novamente, menciona a seriedade desse fato ao 

dizer que nem sequer deve haver menção de coisas semelhantes a estas (cf. Ef 

5.3). A questão da reputação conjugal é levado muito a sério na Bíblia, não é 

figurativa, mas normativa! O destino de Sodoma e Gomorra é o mesmo para 

aqueles que amam suas aventuras pervertidas (Jd 1.7). Então, ouça as 

https://www.bibliaon.com/versiculo/salmos_117_1-2/
https://youtu.be/Eb64_VHT1dg
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Escrituras! Ouça os Santos conselhos! Fuja da imoralidade e não permita ser 

seduzido por ela nem mesmo perante as facilidades da internet, através de 

pornografia.   

5. Aplicações: 

1. Seja sábio, ouça esse conselho: Fuja da imoralidade! (cf. 1 Co 6.18) 

2. Não jogue seu testemunho na lama, não represente o nome de Deus em 

vão. Persiga a pureza e ensine-a aos de sua casa (1 Ts 4.3).  

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

interceda pelos pedidos e agradecimentos de cada irmão. 

7. ORE POR MISSÕES – SRI LANKA  

Hoje é comemorado o 73º ano da independência do Sri Lanka. Clame pela 

contínua harmonia entre diferentes grupos étnicos e religiosos do país. 

Interceda também por sabedoria para os líderes da nação. 
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