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NÃO CAIA NA COVA 

Provérbios 22.14 

 

1. Leitura inicial: Salmo 8.1 

2. Cântico: Cristo ajudará  

IBSPLAY: https://youtu.be/zKEuISjtkRM 

3. Confissão/Gratidão – Ajuda-me a estar sempre em oração e nunca cessar 

de orar. 

4. Leia Provérbios 22.14 – O provérbio fala das artimanhas por trás de 

insinuações femininas e da fraqueza masculina em resistir a tais armadilhas.  

Lembre-se que o contexto de provérbio implica em um pai dando 

conselhos de sabedoria ao seu filho. Na variedade desses conselhos, alguns 

destes se aplicam aos desejos sexuais. Com isso, não se quer dizer que todos 

os homens são vítimas de mulheres sem moral. Boa parte deles vive em 

completa depravação e disposição para qualquer coisa devido a inclinação 

pecaminosa de seus próprios corações. Ainda assim, Salomão avisa sobre o 

perigo vindo do lado oposto, ao falar que “a conversa da mulher imoral é uma 

cova profunda”. 

Salomão, na parte “b” do versículo dá um passo além e diz que “nela 

cairá quem estiver sob a ira do Senhor”. Este é um modo de dizer que esse é o 

contexto de vida próprio dos ímpios e não dos servos de Deus.  

A verdade presente no texto: 

Poucos entendem sua situação de vida à luz desse versículo. A verdade 

é que essas declarações se aplicam a homens e mulheres. Dentro de um 

contexto maior, o texto está denunciando a imoralidade, este mal que visa 

afligir a todos sem precedentes.  

 Essas promessas sedutoras prometem satisfações enganosas 

A parte mal compreendida é a que todos os consumem pornografia, 

praticam adultério ou estão envolvidos em algum nível de imoralidade, todos 

estes, acreditam nas promessas de satisfação oferecidas por estas práticas. 

Contudo, toda natureza de imoralidade é como uma “cova profunda”.  

https://youtu.be/zKEuISjtkRM
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Acatar as falsas promessas imorais pode significar ser abandonado 

por Deus 

Quando o texto nos diz: “nela cairá quem estiver sob a ira do Senhor”. 

Ele está buscando evidenciar que a pior coisa que pode nos acontecer é 

sermos abandonados pelo Senhor em nossas práticas pecaminosas. A ideia do 

texto é clara ao dizer que são seduzidos pela imoralidade aqueles que estão 

debaixo da ira do Senhor.  

Alguém poderia se orgulhar de um caso extraconjugal, por “possuir” 

mais de uma mulher ou homem, por não ter sido descoberto(a), por usufruir 

falsos prazeres secretos da pornografia ou qualquer outra coisa dessa 

natureza. Contudo, a grande verdade é que Deus permitiu que essa pessoa 

atendesse ao engano do próprio coração pecaminoso, podendo ter sido 

abandonada por estar debaixo da ira do Senhor.  

 

5. Aplicação - Pensamentos para a devoção pessoal/familiar: 

1) Fuja da imoralidade, corra para Cristo e esconda-se n´Ele durante a 

tentação – Encontre satisfação, deleite e prazer na cruz de Cristo. 

2) Fuja da imoralidade, não se mantenha a sós com a tentação. Evite 

oportunidades de pecar. Não maquine o mal que o seu coração deseja 

(planejar ficar a sós, marcar um cinema a sós, flertar durante o trabalho). 

3) Procure amigos/irmãos que possam te ajudar e dá suporte na tentação. 

Tenha sempre em mãos o número de um irmão(a) em Cristo para te ajudar no 

momento de tentação.  

4) Entenda que o prazer fácil e rápido do pecado é sempre uma falsa 

promessa, pois no outro dia aquela satisfação vai se esvaindo e tornando-se 

cada vez menos interessante até que dá lugar a tristeza. Procure alegria e 

satisfação em Cristo. 

6. Pedidos de oração – Nepal 

ORE - Clame pelos cristãos que perderam família, casa e renda por seguirem a 

Jesus. Peça que vejam o agir e a provisão de Deus para suprir todas as 

necessidades e sejam testemunhas do amor dele. 


