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A OBEDIÊNCIA PROTEGE A VIDA 

Provérbios 7. 1-5 
 

1. Leitura: Salmo 89. 1-5 

2. Cântico: Deus é Deus. 

IBSPLAY: https://youtu.be/JPqitveFAGo 

3. Confissão/Gratidão: Santo Deus, nos corrija em amor. Nos corrija para 

andarmos em conformidade contigo e para testemunharmos o teu reino. Nos 

abençoe a vivermos para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. 

4. Leia Provérbios 7. 1-5 – Nessa preleção o pai apresenta um retrato vívido 

dos perigos da adúltera numa narrativa cativante da sua sedução. O autor 

contrasta as imagens sedutoras de um jantar com carnes, do aroma de 

especiarias raras e de fazer amor numa cama luxuosa com as imagens 

igualmente memoráveis de boi e um cervo a caminho do matadouro e de uma 

ave se apressando para dentro de uma armadilha (cf, 7.21-23). No final da 

preleção, o autor retrata a adúltera como uma mulher num conluio com a morte, 

a. Guarda as minhas Palavras (7.1,2) 

Mais uma vez o pai pede ao filho que atente às suas palavras e justifica o 

seu pedido dizendo que é possível evitar a mulher alheia (v.5). A Palavra de 

Deus é muito preciosa para ser ouvida e abandonada. É muito solene para ser 

lida e esquecida. É muito útil para ser lida e preterida. Salomão nos aconselha a 

guardar a Palavra de Deus e conservar dentro de nós os mandamentos (cf, Sl 

119.11,12). Quando guardamos a Palavra de Deus, ela nos guarda. Quando a 

escondemos no coração, ela nos livra do tropeço.  

b. Ata-os aos dedos (7.3) 

A metáfora pode se referir ao uso de faixas de oração ou filactérios (cf, Mt 

23.5). Talvez essa metáfora simbolizasse a memorização dos mandamentos e a 

recordação dos mesmos com frequência. Uma vez que as mãos estão sempre  
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visíveis, essa metáfora admoestatória também pode indicar que os 

ensinamentos do pai devem ser mantidos visíveis para os outros como um 

lembrete constante para si mesmo. Certamente aprendemos que, a palavra de 

Deus precisa estar diante de nós, a fim de que nossas ações sejam dirigidas por 

ela.  

c. Escreve-os no coração 

A lei de Deus foi escrita em tábuas de pedra, mas agora, pelo ministério 

do Espírito Santo, na vigência da nova e eterna Aliança, esses mandamentos 

são escritos em nosso coração (Jr 31.33). Agora, capacitados pelo Espírito 

Santo, podemos obedecer aos preceitos da Palavra de Deus. Aquilo que 

guardamos no coração se expressa através das nossas ações. Mãos e coração 

caminham juntos. É provável que a metáfora encontrada nesse versículo 

simbolizasse a memorização dos mandamentos e a recordação constante dos 

mandamentos e do ensino do pai (cf, Is 30.8). a imagem indica a sua impressão 

indelével sobre o caráter. A assimilação dos mandamentos como modo de vida 

transforma e desenvolve o caráter da pessoa criando motivação interior para 

guardar esses preceitos (Pv 2.2; 4.23).  

c. Tu és minha irmã (7.4) 

A sabedoria e o entendimento devem estar tão próximos a nós como 

parentes de sangue. Ela deve fazer parte da nossa família. É possível que essa 

linguagem seja um pedido de casamento (Ct 4.9-12). Se esse for o caso, 

estamos sendo convidados a dar a Sra. Sabedoria uma posição que é 

incompatível com a atitude que o jovem carente de juízo tem para com a mulher 

adúltera.  

Somente aqueles que têm a Sabedoria e o entendimento como parente 

próximos é que podem se livrar dos laços mortais do adultério. Somente quando 

nos apegamos a Palavra de Deus é que podemos escapar das ciladas sedutoras 

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

Só podemos permanecer firmes contra as seduções do adultério quando 

mantermos íntima convivência com a sabedoria de Deus. Assim sendo, seja 

diligente para ler, meditar, estudar e memorizar a Bíblia. 

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

pelos pedidos e agradecimentos de cada irmão. 

7. Ore por missões – VIETNÃ 

Neste mês, acontece a comemoração vietnamita do Ano Novo Lunar, o 

evento mais importante celebrado no país. Clame para que o Senhor abra o 

coração de cada cidadão ao evangelho. 


