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OS PERIGOS DA MULHER IMORAL 

Provérbios 6. 24-27 
 

1. Leitura: Salmo 91. 1-2 

2. Cântico: Tu és Soberano 

IBSPLAY: https://youtu.be/aOqa0S6kxkA 

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. 24-27 – Temos nos debruçados no livro de Provérbios e 

percebido quão ardilosa e danosa é a oferta da mulher adúltera. Nesse estudo 

iremos abordar de que maneira que o crente pode agir para se proteger da 

queda.  

Irmãos, o verso 24 nos exorta a darmos ouvidos às palavras de libertação. 

Aquele que ouve e atende o conselho jamais cairá nas investidas dessa mulher. 

Desvia o teu coração do caminho dela, pois muitas foram suas vítimas que por 

causa dela foram mortas. Vemos, aqui, o desfecho do estudo anterior dos versos 

6 a 23, o qual relata toda a preparação ardilosa da mulher, as suas vítimas 

preferidas e o modus operandi com que ela draga os que caem. Aqueles que se 

acham no caminho apartado dela permaneçam assim, fujam dela, porque o 

caminho dela desce à sepultura e ali fará morada eterna.  

Terrível fim para a mulher de lábios impuros e para as suas vítimas. Irmãos, 

devemos atentar para as palavras desse texto, mas não somente ouvir, e sim 

pôr em prática em nossas vidas. Não se detenha no caminho dela, se afaste 

para longe dela e guarda as sábias palavras no teu coração. Essa é a maneira 

mais prudente para não cair no laço do inimigo.  

5. Aplicação:   

• Ore a Deus para que Ele dê o juízo necessário para não desviar para o 

caminho da mulher adúltera. 

• Mantenha-se vigilante para as facilidades ofertadas pelo mundo. 

https://youtu.be/aOqa0S6kxkA
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6. Intercessão: Na lista de orações, disponibilizada nos grupos da IBS, interceda 

pelos pedidos e agradecimentos de cada irmão. 

7. Ore por missões – QUÊNIA 

A viúva Peninah encontrou esperança nos estudos de design de moda. Agradeça 

a Deus pela provisão dada a Peninah e interceda para que ela continue 

fortalecida e siga os estudos. 


