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O ADULTÉRIO É COMO ATEAR FOGO EM SI MESMO. 

Provérbios 6. 25-29 
 

1. Leitura: Salmo 84. 1-5 

2. Cântico: Antífona – 001 Cc 

IBSPLAY: https://youtu.be/yEmPxAF6uZo 

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. 25-29 – No devocional anterior, aprendemos sobre a 

importância de obedecer aos mandamentos de Deus. Vimos que Deus nos 

versículos 20 e 21 Deus utiliza-se de uma pedagogia preventiva com os seus 

filhos, visando educá-los no caminho da retidão e justiça. Agora, dos versículos 

25 a 29 o texto sagrado irá apresentar advertência e consequências sobre a vida 

daqueles que não obedecem aos mandamentos do Pai. Lembramos aos irmãos 

que o princípio geral normativo do não adulterarás deve ser aplicado na relação 

conjugal independente do casal ser pertencente a comunidade da aliança ou 

não! 

No versículo 25 tem uma ordem dizendo: "Não Cobices" é importante observar 

que a cobiça não nasce nos olhos, mas no coração. Veja também 1 Jo 2:16 

nessa passagem aprendemos que nossos olhos são as janelas da nossa alma 

e o coração é a fonte do ser.  

No versículo 26 há uma comparação entre práticas e objetivos pecaminosos 

diferentes. Enquanto a primeira se contenta com um pagamento efêmero (PÃO) 

a outra quer algo mais valioso (VIDA). Os versículos 27 e 28 são as advertências 

sobre aqueles que desobedecem aos mandamentos do Pai.  

O escritor aponta que as consequências são certas e para ilustrar essa certeza, 

ele usa comparações do tipo como: (Andar sobre brasas e não se queimar ou 

abraçar o fogo sem que o mesmo queime as vestes?) No versículo 29 vem a 

certeza da sentença: não ficará sem castigo! 

https://youtu.be/yEmPxAF6uZo
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5. Aplicação:  

Veja Ec 8:2,4 - mais uma vez vimos a orientação de guardar o mandamento 

juntamente com a ação soberana de Deus em executar seu juízo. Ainda em Ec 

7:25-26 aprendemos algo importante com as experiências do escritor. Ele aplica 

o coração a uma investigação minuciosa por conhecer, examinar e buscar a 

SABEDORIA e a RAZÃO contrastando com a INSENSATEZ, MALDADE E O 

DESVARIO DO ERRO. O escritor diz que sua insensatez, maldade e  o desvario 

do erro, foi relacionar-se com várias mulheres! 

E o que pode nos livrar dessas armadilhas e laços? 

O temor a Deus e a obediência aos seus mandamentos! 

Que o nosso bom Deus ajude-nos a guardar a sua lei, pois nela está o prazer do 

justo. 

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

pelos pedidos e agradecimentos de cada irmão. 

7. Ore por missões – LAOS 

Os impactos da COVID-19 afetaram a economia, deixando muitos cristãos 

desempregados e sem necessidades básicas supridas. Ore pela provisão de 

Deus, para que a economia do país melhore e o povo se recupere. 


