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UM ENFÁTICO ALERTA CONTRA O ADULTÉRIO 

Provérbios 7. 6-23 
 

1. Leitura: Salmo 90. 1-2 

2. Cântico: Ele é exaltado 

IBSPLAY: https://youtu.be/Kjfs9v1Tf-E 

3. Confissão/Gratidão: Em oração, reconheça a grandeza de Deus, clame ao 

Senhor confessando os seus pecados e agradeça o Seu perdão e sua 

providência.   

4. Leia Provérbios 6. 6-23 – O texto narra uma história para servir de alerta aos 

cristãos. Versos  6 e 8 descreve o alvo da mulher adúltera quer ter como “presa”: 

é um moço falto de juízo, ou seja, sem juízo, sem discernimento do certo e 

errado. A astúcia da mulher adúltera se traduz em buscar alguém que lhe dê 

atenção, que facilmente se deixar convencer às investidas dela.  

Nos versos de 9 a 21, Salomão descreve como se comporta a mulher imoral 

antes de efetivamente pôr em prática o seu plano pecaminoso. Em atitude 

dissimulada, à noite, perto da escuridão nos dá ideia de que não quer ser vista, 

porquanto seu plano pode ser frustrado. Embora o iminente risco de que seu ato 

possa vir a se tornar público ela se acha destemida para a prática. Quando o 

texto fala que ela se produz com adornos chamativos, vestes que atraem os 

olhos cobiçosos, chamamos atenção para o fato de que é assim que ela se 

mostra atraente, é dessa forma que ela visa encher os olhos de que a vê, pois 

do contrário poucos dariam conta dela. Então ela acha alguém com as 

características perfeitas para usar – ela o seduz com uma oferta irrecusável aos 

desajuizados – uma noite, embriagando-se com pecado, que ela mesma 

preparou ardilosamente. Perceba que quando ela faz a oferta já havia preparado 

todo o cenário para o desfecho, isso denúncia a sua intenção em cometer 

adultério. 

Entretanto, ainda que a oferta se manifeste irrecusável e longe de condenação 

pública, temos consequências terríveis para ambos, a condenação divina, o justo  
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Juiz, O Senhor Deus, dá o veredito. Nos versos 22 e 23, o autor faz uma 

comparação do que acontece para quem se deixar enveredar por esse caminho. 

A oferta de adultério chega a cegar  o homem sem juízo ao ponto de torná-lo 

inconsequente como quem age sem se preocupar com o depois. O boi nada 

pode fazer após entrar no matadouro, tal como o passarinho que se apressa 

para o laço e nem sabe que caminha para a morte.  

O destino de ambos é a morte. Aquele que se detém no caminho da mulher 

adúltera terá o mesmo fim que ela. Portanto, irmãos, não se deixem enveredar 

por esse caminho, a palavra de Deus é luz que ilumina o caminho daqueles que 

se acham no caminho de luz, para fazê-lo enxergar por onde anda e não tropeçar 

nos laços do inimigo, na oferta da mulher imoral. 

5. Aplicação:   

• Como você se protege quanto às investidas da mulher adúltera? 

• Você tem fugido da oferta pecaminosa dela? 

• Apesar do jeito doce, da oferta de benefícios e da facilidade com que ela 

se apresenta, as consequências são irreparáveis.  

 

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

pelos pedidos e agradecimentos de cada irmão. 

7. Ore por missões – CHINA 

Elsie* e o filho foram expulsos de casa pelos próprios parentes por serem 

seguidores de Cristo. A rejeição e a pressão fizeram com que o peso da cristã 

caísse para 39 quilos. Peça pela recuperação dela. 


