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O CONVITE SEDUTOR QUE LEVA A MORTE 

Provérbios 9. 13-18 
 

1. Leitura: Salmos 101.1 

2. Cântico: Teu reino 

IBSPLAY: https://youtu.be/AazdJXd-iho 

3. Confissão/Gratidão – Agradeça a Deus por sua misericórdia e infinito amor 

que nos proporcionou tamanho livramento do inferno ao enviar seu Filho para 

a nossa salvação. 

4. Leia Provérbios 9. 13-18 – Novamente vemos o autor instruindo o seu filho 

a respeito da mulher adúltera. Mais uma vez mostrando que tal convite pode 

parecer bom, de forma momentânea, mas de fato, ela continua tendo gosto de 

fel no fim. 

  A mulher adúltera e a loucura têm a mesma face. Vestem-se com a 

mesma desonra. Habitam debaixo do mesmo teto e dormem na mesma cama. 

A mulher sedutora posta-se em frente à sua casa, fazendo dessa geografia uma 

armadilha de morte para quem passa. Ela convida os descuidados, ingênuo, a 

entrar. Ela convida os convida a comer e beber em sua mesa. Ela faz apologia 

do pecado e exalta o adultério. 

  Diz que as águas roubadas são doces e que o pão comido às ocultas é 

agradável. Oh, mentira perversa! Oh, engano fatal! Aquilo que é roubado na 

calada da noite vem à tona em plena luz do dia. O pão que se come às ocultas 

torna-se escândalo público. Cair na lábia da mulher apaixonada pelo pecado é 

cair numa cova de morte.  

  Atender ao convite dessa mulher é ir em passos largos para as 

profundezas do inferno (Pv 5.3-5). O adultério é uma tragédia. Somente os 

loucos, que querem se destruir, entram por esse caminho. O adultério pode 

parecer prazeroso. As aventuras sexuais podem parecer uma conquista desta 

sociedade permissiva. Porém, esse é um caminho de morte. E um atalho rápido 

para as profundezas do inferno. Os adúlteros não herdarão o reino de Deus.  

 

https://youtu.be/AazdJXd-iho
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  Somente os puros de coração verão Deus, pois sem santificação 

ninguém verá o Senhor. 

5. Aplicação: Agora, o que devemos fazer? O que precisamos decidir? 

• Tanto homem, quanto mulher, há aqueles que se orgulham de possuir 

mais de um parceiro, se acham sábios, mas são tolos. Pessoas que 

cavam sua própria cova. Manter esse estilo de vida produz a morte. Por 

isso, somente Deus e Sua palavra podem mudar o nosso coração. 

Oremos a Deus para que possamos manter nossa aliança com nosso 

cônjuge, sendo fiéis até o fim. 

• Para que possamos manter-nos fiéis até o fim de nossas vidas é 

necessário que nós obedeçamos a Deus e Sua Palavra. Isso envolve 

oração, leitura diária, vida devocional, promoção do culto em nosso lar, 

ensino bíblico em casa, entre demais disciplinas espirituais. Lembrando 

que nós precisamos ser os precursores do Evangelho em nosso lar. 

• Fujam tanto da mulher adúltera, quanto do homem adúltero. Evitem 

manter qualquer nível de relacionamento com essas pessoas que 

possuem alguma “fama” por causa de suas aventuras sexuais. Voltem-se 

a Deus, prezem a aliança que você fez com seu cônjuge até o fim de sua 

vida. Testemunhe do Senhor através do seu casamento. Todo o lar é 

abençoado quando o casal busca viver a mordomia dentro do casamento. 

 

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

pelos pedidos e agradecimentos de cada irmão. 

7. Ore por missões – ÍNDIA 

No Dia Mundial da Oração, continue orando pela crise da COVID-19 na 

Índia. Peça pela segurança e proteção dos parceiros locais da Portas Abertas e 

suas famílias durante a pandemia. 


