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ADULTÉRIO ROUBA O DISCERNIMENTO 

Provérbios 5.20 
 

1. Leitura: Salmo 113 

2. Cântico: Ao único 

IBSPLAY: https://youtu.be/CPm1ZokQOVg 

3. Confissão/Gratidão: Agradeça a Deus pelo cuidado proteção e sustento. 

Clame para que Ele ilumine a sua vida e suas decisões quanto à sua família. 

4. Leia Provérbios 5. 20 – Nesse provérbio temos novamente a instrução 

insistente de um pai: Fuja do adultério! Ele diz a mesma verdade de uma outra 

forma: "meu filho, por que você andaria cego atrás de uma estranha..."  

O adultério, como já vimos até aqui, tem o potencial de acabar com as coisas 

verdadeiramente boas em nossas vidas. Ele, o adultério, até parece ter um 

gosto bom no início, mas no final é amargo, pois envolve o apodrecimento e a 

contaminação de tudo o que nos cerca. 

Assim, tanto a homens como a mulheres é dado um importante alerta sobre os 

riscos de se envolver em pecados dessa natureza. Há consequências para o 

mal que cometemos diante do Senhor.  

O texto fala de uma mulher estranha, e uma mulher estranha é qualquer mulher 

com quem você não está casado! Portanto, como você não se casou com ela, 

você não tem o direito de tocá-la nem mesmo pensar indevidamente a respeito 

dela. 

As consequências do sexo com uma mulher estranha são horrorosas. Salomão 

as descreveu como morte e inferno (Pv 2:18; 5:5; 7:27; 9:18). 

Há consequências reais no adultério: você dará ocasião para os inimigos de 

Deus blasfemar (II Sm 12:14). Suas orações não serão ouvidas (Sl 66:18), e 

você vai descobrir que está encarando um lago de fogo (Ap 21:8). 

É isso que você realmente quer? Todos esses alertas não são suficientes para 

torná-lo sábio?  

https://youtu.be/CPm1ZokQOVg
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O provérbio continua dizendo: "...e abraçaria os seios de outra?" Aqui se trata 

de uma outra maneira de se referir a estranha citada acima. Contudo, os seios 

têm uma importância significativa na linguagem de provérbios, aponta para uma 

intimidade avassaladora. Você criará um laço de dependência sexual para lhe 

destruir (Pv 5:22-23; 23:27). Sua consciência o punirá dolorosamente (Pv 5:11-

14). Você perderá uma próspera família de filhos legítimos (Pv 5:15-18). O 

prazer é o de um momento; a dor é para sempre (Pv 9:17-18). 

 

5. APLICAÇÕES: 

a) Fuja d adultério, pois ele se disfarça de doce, mas no final é amargo. 

b) O adultério destrói sua família, finanças e principalmente descaracteriza sua 

vida com Deus.  

c) Não seja tolo! A insistência nesse assunto é devido a inclinação que temos 

para o mal! Seja sábio! Ouça os Santos conselhos das Sagrada Escrituras. 

 

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

interceda pelos pedidos e agradecimentos de cada irmão. 

7. ORE POR MISSÕES - ÍNDIA 

Clame pela proteção de nossos irmãos e irmãs perseguidos na Índia. Ajay* está 

sendo constantemente ameaçado por extremistas porque começou a construir 

uma igreja. Ore para que o Senhor o fortaleça. 


