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O ADULTÉRIO SOFRERÁ CONSEQUÊNCIAS  

Provérbios 6. 30-35 
 

1. Leitura: Salmo 86. 11-13 

2. Cântico: Senhor, preciso de Ti 

IBSPLAY: https://youtu.be/QvHXBEHA6ps 

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. 30-35 – Provérbios nos ensina a pesar as violentas 

consequências da imoralidade sexual antes de a praticarmos. Saúde pessoal, 

reputação, família e carreira então em jogo – e nosso relacionamento com Deus 

também. A sabedoria pesa as consequências e considera os custos. A 

sabedoria, que é Jesus Cristo, nos traz o poder e a motivação para vivermos de 

modo digno da nossa santa vocação, especialmente onde envolve pureza 

sexual.  

a. O crime não compensa (6.30,31) 

O ladrão é aquele que subtrai os bens do próximo furtivamente. Tem 

aparência de honesto, mas carece de integridade. Salomão nomeia duas razões 

pelas quais o roubo não compensa. Em primeiro lugar, o ladrão, mesmo 

roubando para comer, quando é descoberto, cai em desprezo e desgraça. Quem 

ganha a fama de ladrão dificilmente andará de cabeça erguida pois carregará o 

rótulo de criminoso por toda vida. Em segundo lugar, o ladrão, quando 

descoberto, terá que devolver o produto roubado e até a sua casa será 

devastada. O crime cometido nas escondidas, agora é exposto publicamente; a 

casa que era ornada com os frutos do roubo agora é exposta e saqueada sob a 

luz do dia. O resultado final do roubo é a vergonha, o opróbio e a pobreza. De 

fato o roubo não compensa. Os ladrões não herdarão o reino dos céus, ainda 

que edifiquem aqui na terra um império de iniquidade. Aqui Salomão diz que 

aquele que tem um caso extraconjugal se assemelha ao ladrão que subtrai os 

bens do próximo furtivamente.   

https://youtu.be/QvHXBEHA6ps
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b.  A loucura do adultério (6.32,33) 

Salomão chama o adúltero de louco. Somente alguém que perdeu o juízo 

e está confuso acerca do valor de sua vida entrega-se aos devaneios do 

adultério. Não há adultério sem dor. Não há infidelidade conjugal sem drásticas 

consequências. O preço a pagar é tão alto que o autor diz que somente aqueles 

que querem arruinar-se praticam tal coisa. A ruína abrange todas as áreas: 

financeira, emocional, moral e espiritual. A tragédia desaba sobre a vida 

financeira e sobre os relacionamentos familiares. Tudo entra em colapso depois 

de um adultério. Aquele que vive na prática do adultério é objeto de açoites e 

infâmia. Sofre na carne as consequências de sua loucura (pecado). Perde a 

própria honra.  O pecado do adultério, mesmo depois de perdoado deixa 

cicatrizes profundas. Salomão diz que a vergonha do adúltero jamais se apagará. 

A relacionamento extraconjugal de Davi com Bate-Seba tem sido contado 

milhões de vezes. Embora Deus tenha perdoado Davi, essa mácula jamais foi 

retirada de sua história.  

c. A Fúria de quem foi traído (6.34,35) 

Uma das consequências amargas do adultério é o adúltero ter que lidar 

com o ciúme e a revolta do cônjuge traído. O ciúme incita o furor do marido 

(esposa); e esse não terá compaixão no dia da vingança. O amor traído não pode 

ser compensado com presentes, mesmo que sejam muitos. Nada fere mais o 

coração de um marido ou de uma esposa do que seu cônjuge ir para cama com 

outra pessoa, quebrando a aliança conjugal. Nada provoca mais revolta no 

coração de um homem ou mulher do que saber que foi enganado, traído e 

envergonhado.  Muitos crimes passionais têm como pano de fundo uma traição. 

O adultério destrói casamento e arrasa famílias. O adultério é uma insanidade 

que provoca consequências trágicas. Sábio é o homem e a mulher que fogem 

da sedução do adultério.    
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5. Pensamento para a devoção pessoal/ em família: 

a) Aqueles que se envolvem com a prostituição atraem sobre si a ira de Deus 

(cf, 1Co 6.13-20; Ef 5.5). 

b) Se você é casado (a), evite qualquer coisa que faça com que deseje qualquer 

outra pessoa que não seja seu cônjuge; arranje algum tempo extra para 

demonstrar amor à sua esposa ou ao seu esposo. 

c) O adultério é um caminho eficaz para destruir a sua vida e família.  

d) O adúltero e o ladrão são pessoas que não podem andar de cabeça erguida, 

pois carregam consigo a má fama dos seus atos.  

e) Não existe adultério indolor. Todo adultério tem consequência dolorosa.  

6. Intercessão: Pai, em tua sabedoria chamaste teu povo à pureza, reservando 

a intimidade sexual para o casamento. Dá-me a sabedoria para me afastar da 

tentação e vencê-la por tua Palavra e Espírito, por intermédio de Jesus Cristo, 

teu Filho, nossos Senhor. Amém. 

7. Ore por missões – MALDIVAS 

Dados mostram que 56% dos jovens no país estão desempregados e sem 

estudos. Ore por oportunidades para jovens da nação e peça a Deus para lhes 

dar esperança e futuro. 


