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PRISÃO E MORTE 

Provérbios 5.22-23 
 

1. Leitura: Salmo 102. 1-2 

2. Cântico: É de coração 

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. 22 - 23 – Como podemos observar, nestes versos finais 

do capítulo 5, Salomão conclui reforçando o aviso contra o adultério, trazendo à 

tona de que o pecado é na realidade uma verdadeira armadilha, o qual aprisiona 

todo aquele que despreza a instrução divina (Os 4:6 / Sl 9:16). 

 Ora, como as Escrituras nos alertam, o diabo é um enganador, mentiroso, 

impostor, e o pecado, por sua vez, nada mais é do que uma farsa, uma maldita 

ilusão. Atrás da isca apetitosa do pecado, esconde-se o anzol da morte, de sorte 

que aqueles que se gabam de sua liberdade para experimentar os prazeres 

deste mundo ficarão presos pelas grossas correntes de sua iniquidade (Ef 4:17-

19). Aqueles que estadeiam suas aventuras sexuais como troféus de sua luxúria 

ficarão detidos na fria e escura masmorra da culpa e da vergonha. Aqueles que 

desprezaram a disciplina morrerão justamente pela falta dela (Pv 11:5). Aqueles 

que afirmaram que o pecado compensa e apreciam cada gota de suas aventuras 

pervertidas cairão confusos e perdidos até se precipitarem irremediavelmente no 

inferno.  

 Oh, o pecado não passa de uma prisão insalubre! Prometendo liberdade, 

escraviza. Prometendo felicidade, atormenta. Prometendo delícias, açoita. 

Prometendo vida, mata. A vida sem Deus, por mais glamurosa que pareça, é 

uma cópia malfeita da vida. É antivida. É prisão. É escravidão. É morte! (Rm 

6:23). 

 

 

https://youtu.be/RQVT2jiZ_ts
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5. APLICAÇÕES: 

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

• Como bem aprendemos, o adultério acarreta uma série de consequências 

em nossas vidas. No entanto, não se trata apenas do adultério, 

precisamos ter em mente que tudo aquilo que está em desacordo com o 

Conselho de Deus, o resultado é vida sem direção, desvirtuada de seu 

propósito, cujo resultado final não é outro senão condenação, morte. 

• Há algo que você tenha de confessar e se arrepender? Este é o único 

caminho para a libertação, santificação e salvação. Somente Jesus pode 

nos libertar das amarras do pecado e de toda a sua condenação. Confie 

no Senhor, não confie em si mesmo, confie 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 – NORTE DA ÁFRICA 

Louve a Deus porque vários treinamentos foram realizados para cristãos no 

Marrocos, Argélia, Tunísia e Líbia. Ore pelo efeito contínuo do discipulado e para 

que mais pessoas se convertam. 


