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GUARDE OS ENSINOS DE DEUS! 

Provérbios 6. 20-24 
 

1. Leitura: Salmo 75.1 

2. Cântico: Início de culto – Pr. Paulo Fagiani 

IBSPLAY: https://youtu.be/3P-K-xmlBuY 

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 6. 20-24 – No capítulo 6 de provérbios, Deus através do 

escritor sagrado vem orientando o seu povo sobre vários assuntos e perigos para 

a vida cristã, conjugal e relacional com o Pai Eterno. Na passagem acima, vemos 

de maneira breve e prática sobre a observância de guardar os ensinamentos de 

Deus! 

Deus usa uma pedagogia preventiva com os seus filhos, podemos perceber essa 

verdade nas diversas admoestações para que os filhos preservem o ensino dos 

pais (vf. vss. 20 e 21). Neste trecho dos versos 20 e 21 três verbos são utilizados 

no tempo presente do indicativo, ou seja, apontam para o imperativo (ordem) de 

Deus para que seus filhos vivam diante Dele com segurança diante da ameaça 

presente (a mulher adúltera) que o autor vem apresentando em toda a peça 

literária. Portanto, a guarda dos mandamentos por parte dos filhos, 

correspondem como um gesto de amor para com os princípios e valores de 

Deus, em contraste com o mundo caído.  

Os versos 22 e 23 enfatizam ainda mais a centralidade de acolher os ensinos de 

Deus. Perceba que o autor bíblico defende a ideia de que o ensino guia e protege 

os fiéis. Entretanto, dentro desse trecho especificamente, o autor buscar 

enfatizar que aproximar-se da mente de Deus, dos Santos conselhos de Deus e 

atender a voz de Deus é o melhor remédio para defender os crentes, filhos de 

Deus, do pecado do adultério (v. 24).  

Em resumo, aprendemos nesta porção que o filho deve dar ouvidos ao ensino 

dos pais, pois ele o guiará como um pastor em meio às armadilhas perigosas do 
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adultério. Isso nos coloca em total oposição a essa sociedade relativista em que 

estamos inseridos, onde a máxima proferida pelos  "Digitais Influencers" é: 

“VOCÊ MERECE SER FELIZ!”, mesmo à custa de quebra de valores e princípios 

morais. Contudo, para quem é filho do Pai, seu objetivo é guardar os 

ensinamentos e viver segundo eles. 

5. Aplicação: 

• Devemos guardar os mandamentos do Pai porque: 

- eles nos dão instrução e recompensas (cf. Sl 19.11) 

- eles são justos e verdadeiros (cf. Sl 19.10) 

- eles foram ordenados para que seus filhos os cumprissem (cf. Sl 119.4) 

• Que Deus nos ajude com sua graça e poder do Espírito Santo para 

andarmos na luz dos seus mandamentos e sermos protegidos das 

ameaças pecaminosas que nos cercam diariamente. 

 

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

pelos pedidos e agradecimentos de cada irmão. 

7. Ore por missões – INDONÉSIA 

Este mês, nossos parceiros ministrarão treinamentos bíblicos, a partir do livro de 

Jó, para cristãos em uma comunidade. Ore para que os seguidores de Cristo 

estejam prontos para apender e aplicar o que ouvirem. 


