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CUIDADO COM A IMORAL 

Provérbios 23. 26-28 

 

1. Leitura inicial: Salmo 59. 16-17 

2. Cântico: Verdades eternas  

IBSPLAY: https://youtu.be/_cUpkmBcCPI 

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 23.26-28 – Este trecho do livro de Provérbios mais uma vez 

chama a atenção para os perigos da sedução da imoralidade e a consumação 

do adultério, alerta para que se deixe de ter atitudes que levem a pessoa a cair 

neste terrível pecado. 

O provérbio começa com o pedido do pai pelo coração e os olhos do 

filho. O coração precisa ser envolvido no assunto, pois apenas uma 

compreensão superficial, que não desça até o mais íntimo do coração, não 

será suficiente para lutar contra as seduções que conduzem ao adultério. 

O pai também pede um olhar agradável ao caminho de pureza indicado. 

Interessante pensar que os olhos são o caminho para a sedução de pecados 

ligados à imoralidade sexual. Jesus alertou: “— Os olhos são a lâmpada do 

corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz;” 

(Mateus 6:22). 

A orientação do pai é para que o filho entenda que os caminhos da 

imoralidade são perigosos e, como um poço estreito, quem nele cai dificilmente 

consegue sair. É um aviso para o grande perigo de se flertar com o pecado do 

adultério. A descida para este tipo de tentação pode ser suave, na medida que 

a pessoa vai cedendo aos poucos, mas após a queda a pessoa percebe que 

caiu num abismo profundo e estreito. 

https://youtu.be/_cUpkmBcCPI
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Devemos discernir que existem pessoas que intencionalmente procuram 

levar os outros a cair no adultério, por isso, da mesma maneira que fugimos de 

pessoas que possam nos assaltar, devemos fugir dessas pessoas que vivem 

em imoralidade e tentam seduzir outros.  

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

1. Entregue seu coração aos ensinamentos de Deus; 

2. Guarde seus olhos de ver coisas e pessoas que possam te tentar; 

3. Saiba que os caminhos da imoralidade e do adultério são perigosos e 

destruidores; 

4. Se afaste de pessoas que se mostrem imorais e sedutoras; 

5. Desfrute da bênção da sexualidade saudável dentro do casamento. 

 

6. Pedidos de oração – Bangladesh 

ORE  

A turma de alfabetização de adultos começou o livro avançado, em que 

podem ler histórias bíblicas e crescer na fé. Interceda pela transformação dos 

alunos, das famílias deles e da comunidade. 


