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 PRA QUEM SÃO OS “AIS”? 

Provérbios 23. 29-35 

 

1. Leitura inicial: Salmo 61.1-2 

2. Cântico: Como ninguém me conheces 

IBSPLAY: https://youtu.be/60n42khi7mo 

3. Confissão/Gratidão – Silenciosamente, orem confessando os modos como 

a insubmissão à vontade soberana de Deus manifestou-se em suas vidas. 

4. Leia Provérbios 23.29-35 – Estes versos nos alertam sobre o consumo 

desenfreado do vinho, podendo render-se à bebedeira e aos lamentos. 

O vinho é uma bebida apreciada no mundo inteiro desde os tempos 

mais remotos. Jesus transformou água em vinho numa festa de casamento 

(cf. João 2.1-11). O vinho era o símbolo da alegria e um importante 

alimento. E também era usado como remédio (1 Tm 5.23). 

Entretanto, os que abusam de bebidas alcoólicas serão 

provocadores de rixas e intrigas (cf. Pv 23.29). Passarão a vida bebendo e 

se queixando dos males que eles mesmos provocaram. Serão feridos por 

seu próprio destempero, pois os alcoólatras ferem a si mesmos. Eles 

atraem confusão. Compram brigas. Envolvem-se em desavenças 

desnecessárias. E qual o resultado? Seus olhos ficam vermelhos, seus pés 

se apressam para o mal, seus braços se afrouxam para o trabalho, sua 

mente não consegue pensar lucidamente.  

O abuso do vinho, porém, tem seus perigos e ameaças (cf. Pv 23.30-

32) Tem um forte poder de “sedução”. Tem cheiro e sabor. Resplandece no 

copo e escoa suavemente. Aqueles que desprezam seu poder e perdem a 

sobriedade são picados por uma víbora venenosa. O texto de provérbios 

utiliza a figura da cobra para deixar mais claro o perigo. A cobra por sua 

vez é um animal sutil. Não rosna como um cão bravo nem urra como um 

leão esfomeado. A cobra espreita. Arma o bote e ataca repentina e 

https://youtu.be/60n42khi7mo
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implacavelmente. Seu bote é certeiro. Sua mordida é venenosa. Sua picada 

é mortal. Alguns, porém, flertam com a bebida e ficam presos em seus 

laços. Em vez de terem domínio próprio, são dominados pelo vinho. 

Tornam-se dependentes. Não conseguem beber com equilíbrio. São 

escravos da bebida. São dominados pela sedução do álcool.  

O vinho em excesso provoca alucinação (cf. Pv 23.33) O álcool tem o 

poder de tirar a sobriedade. A embriaguez rouba o cérebro de uma pessoa, 

embaralha sua visão, entorpece seu entendimento e diminui seus reflexos. 

Um bêbado vê coisas esquisitas e fala coisas perversas.  

Entretanto, atentando para a verdade do texto bíblico, destacamos dois 

pontos. 

1. O primeiro deles é que uma pessoa bêbada não consegue ver as 

coisas como elas são. Sua avaliação da realidade é completamente 

alterada. Sua percepção das coisas é embotada. Seus reflexos ficam 

lentos. Sua análise dos fatos se torna completamente deficiente. Um 

Bêbado tem olhos, mas não vê com clareza. Ele vê, mas não enxerga 

com lucidez. Em vez de ver as coisas como elas são, ele vê coisas 

esquisitas.  

2. O segundo efeito do álcool é que o coração do bêbado fala coisas 

perversas. Uma pessoa bêbada desanda a falar palavras impróprias 

e blasfêmias. Sua boca é uma enxurrada de sujeiras. Seus lábios 

proferem indignidades que afrontam Deus, desonram o próximo e 

envergonham a família. O álcool não é prejudicial apenas à saúde; é 

também letal ao bom nome, nocivo à honra e desastroso à família e à 

sociedade. 

O beberrão começa sua triste jornada olhando para o copo (cf. Pv 

23.34-35), é atraído pelo brilho do vinho e pela sedução de seu cheiro, e 

termina sua inglória caminhada sendo jogado de um lado para o outro. É 

como deitar-se no meio do mar e viver como um náufrago, sem chão, sem 

terra para pisar, sem casa para voltar. Quando esse indivíduo se levanta da 

tormenta e da solidão, seu corpo está cheio de hematomas e feridas. Foi 
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espancado, mas nem sabe quem o agrediu. Perdeu sua capacidade de 

autodefesa e por isso cai de porta em porta até chegar em casa com cheiro 

de álcool, ferido no corpo e na alma. 

Portanto, aquele que se demora em beber vinho e busca bebida misturada 

labora contra si mesmo (cf. Pv 23.29-30), cava sua própria cova e 

pavimenta o caminho de sua própria destruição. O alcoólatra não apenas 

atenta contra a própria vida, mas também transtorna a própria família. Torna-se 

motivo de vergonha para o cônjuge e filhos. Atente-se! Cuidado com a bebida 

alcoólica! Cuidado com a embriaguez! O resultado dessa escravidão é a dor, 

o sofrimento e a morte. A mordida dessa cobra e a picada pode ser fatal. 

Fuja do álcool enquanto é tempo! 

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

a) Atente-se as verdades bíblicas contidas nos versos deste devocional. Seja 

um homem e uma mulher sóbrios; 

b) Não caminhe em dor por conta da bebida e não leve sofrimento para sua 

família por causa do consumo desenfreado de álcool; 

c) Se você tem problema com o álcool, peça ajuda! Só assim conseguirá 

superar a dependência.  

 

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. 


