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“Eu, a sabedoria, habito com a prudência de conhecimento e de conselhos”
Provérbios 8:12
Provérbios

O livro de Provérbios, que faz parte da chamada “literatura de sabedoria” no Antigo
Testamento, e uma rica fonte de ensinos para quem deseja viver bem. Nestes
A palavra Provérbios é “Mashal”
tempos de violência, de desestruturação familiar, de libertinagem moral, de crises,
em hebraico, que indica uma
sentença breve e expressiva que devemos voltar-nos para as Escrituras e descobrir os caminhos para uma vida feliz.
contenha sabedoria.
Salomão escreveu 3 mil
provérbios e 1.500 cânticos. Foi
o autor da maior parte do livro de
Provérbios.

Em provérbios, Salomão tem o objetivo de levar o leitor a uma vida saudável,
prazerosa, tendo como fundamento o temor do Senhor. O assunto central do livro
é a sabedoria prática. Todas as máximas apresentadas no livro, objetivam gerar
homens saudáveis e redimidos, bem sucedidos, segundo o projeto de Deus.

O capítulo 30 foi escrito por Agur;
I – A SABEDORIA NA VISÃO DE SALOMÃO
o capítulo 31 foi escrito por
Lemuel. Segundo os estudiosos,
o livro foi escrito por Salomão no O propósito do Livro de Provérbios é dar a conhecer a verdadeira sabedoria
século X antes de Cristo.
(Provérbios 1: 1-16). Este e o tema de todo o livro. Na visão de Salomão, a sabedoria

Provérbios na Bíblia
Há provérbios na Bíblia inteira.
Alguns exemplos de declarações
proverbiais são 1Samuel 10:11;
1Samuel 19:24; 1Samuel 24:13;
Jeremias 31:29; Ezequiel 18:2.
Em Jó 28:8 encontra-se um
provérbio citado em Provérbios
1:7, sobre o temor do Senhor, e
parece ser o que determina o
espírito de todo o livro de
Salomão.

relaciona-se com a maneira de viver. O homem só é sábio quando sabe o que é certo
e faz o que e certo. A sabedoria está relacionada com aquilo que uma pessoa precisa
fazer para viver bem.
a) Um virtude que deve ser buscada (Provérbios 1:2) – A sabedoria é uma
qualidade que o homem pode desenvolver a partir da experiência, disciplina e
instrução dos sábios. Deve-se busca-la (Provérbios 2:4); é feliz quem a acha
(Provérbios 3:13). Salomão recomenda: “Adquire a sabedoria” (Provérbios 4:13).
b) Um dom de Deus. Se, por um lado, a sabedoria é uma virtude a ser encontrada,
por outro, Salomão refere-se a ela, também, como dom de Deus, reservado aos
retos de coração: “O Senhor dá a sabedoria” (Provérbios 2:6-7). Tiago, no Novo
Testamento, também ensina que o Senhor dá a sabedoria aos que pedem (Tiago
1:5).
c) A sabedoria começa com o temor a Deus. Provérbios associa a sabedoria ao
temor do Senhor (Provérbios 1:7; Provérbios 29; Provérbios 2:5. Provérbios 8: 1214; Provérbios 9:10; Provérbios 15:33). Isso significa que a sabedoria não pode
ser conhecida nem aplicada à parte do temor do Senhor. A sabedoria se acha com
Deus. Aquele que não teme o Senhor é tolo (Salmos 14:1 e 53:1).

Propósito de Provérbios

II – A PERSONIFICAÇÃO DA SABEDORIA

Ajudar o leitor a ter um
PROVÉRBIOS 1:20-33 e 8: 1-36
comportamento adequado. Seu
tema central é “sabedoria para
No livro de Provérbios, as sabedoria é mais do que pequenos ditados sobre como
um viver justo”, seus ensinos
incluem a insensatez, o pecado, conduzir a vida. Salomão a personifica, fala sobre ela como se fosse uma pessoa
a bondade, a riqueza, a pobreza, que anda pelas ruas e praças. Isso acontece nos nove primeiros capítulos. Um textoa língua, o orgulho, a humildade, chave sobre a personificação da sabedoria é Provérbios 8: 1-36, que é assim
a justiça, a vingança, a contenda,
esboçado pelos comentaristas:
a gula, o amor, a cobiça, a
preguiça, a amizade, a família, a
1. A excelência da Sabedoria (Provérbios 8:2-21)
vida e a morte;

a. No seu apelo (Versos 1-3);
b. Na sua verdade (Versos 4-12);
c. No seus amores e ódios (Versos 13-16);
d. Nas suas dádivas (Versos 17-21).

2. As origens da sabedoria (Provérbios 8: 22-31)
Método de Ensino
O uso de provérbios era uma
forma de ensino muito comum no
Oriente para chamar a atenção,
levar à reflexão.
3.

a. Sua existência antes da criação (Versos 22-26);
b. Sua participação ativa na criação (Versos 27-31).
As bênçãos da Sabedoria (Provérbios 8:32-36)

A sabedoria

a. A admoestação final (Versos 32-33);
b. A bênção prometida (Versos 34-35).

A sabedoria personificada que
ele fala é Cristo: Provérbios 8:22A
31 e João 14:6.

sabedoria personificada revela-se perfeitamente no Filho de Deus (Provérbios 8:710). Compare os Provérbios 8:24-31, que tratam da eternidade da Sabedoria, como
I João 1:1; I Coríntios 1: 30; Colossenses 1:17. A verdadeira sabedoria, que vem de
Deus, só pode ser encontrada em Jesus Cristo.

 Promete seu espírito
(Provérbios 1:23).
 É invocado (Provérbios 1:28).
 Ameaça os seus
desprezadores e promete
bem-aventuranças aos que a
ouvem (Provérbios 1:32-33).

III – COMO PODEMOS SER SÁBIOS (PROVÉRBIOS 3:5-6)

a) Sendo humildes (Provérbios 3:5) – O orgulho tem sido a causa da
destruição de muitos (Provérbios 21:4; I Timóteo 1:17). A humildade é o caminho
da sabedoria (Lucas 10:21). Quando criança, exibimos um espontaneidade de
É o exagero senso de
superioridade pessoal, uma auto- profunda sabedoria e humildade, mas infelizmente o crescimento nos rouba essa
estima desordenada; arrogância virtude. Nenhum homem sábio é arrogante. O orgulho é uma forma de
e altivez de espírito, presunção. ignorância. O mais sábio dos homens dirá como Sócrates “Só sei que nada sei”.
Orgulho

b) Reconhecendo o Senhor em todos os caminhos (Provérbios 3:6). A razão
principal de alguns cristãos estarem sempre confusos sobre aspectos práticos da
vida é a prevalência da vontade própria. Não deixam prevalecer a vontade de
O conceito incorpora ideias de
gentileza e submissão. A pessoa Deus.
Humildade

humilde é cortes e não rude. A
humildade é uma atitude de
modéstia e autoestima, uma
condição na qual o orgulho é
rejeitado. Este é o caminho para
se alcançar a sabedoria.

c) Temendo o Senhor (Provérbios 9:10). “A base de toda a sabedoria é a
obediência e o respeito ao Senhor” (Bíblia Viva). Temer a Deus é entregar-se a
ele pela fé. Temor a Deus inclui obediência, amor, lealdade e adoração (I Reis
18:12).

Autossuficiência
O homem moderno repudia a
ideia de que precisa de Deus
para todos os aspectos de sua
vida. Ele não pergunta “O que
Deus diz sobre isso?”. Ele decide
por conta própria que Deus pode
ser abandonado, substituído ou
dispensado.



Devemos ter medo de pecar e não medo de Deus. O temor nos ajudará
a evitar nossos desejos carnais. Sabemos que o Senhor é justo juiz e não
tolera a iniquidade (Deuteronômio 25:16).



Precisamos ter reverência para com o Senhor. O temor é um profundo
respeito que nasce de um senso de reverência à presença de Deus. Quando
essa reverência é desenvolvida, nossa vida começa a ser abençoada. Os
resultados desta reverência ao Senhor são: vida longa e abençoada
(Provérbios 10:27); proteção divina (Provérbios 14:26) e êxito (Provérbios
22:4).
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LEITURA PARA CULTO DIÁRIO DA FAMÍLIA KALEO
DIA
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado
Domingo

TEMA CENTRAL
A sabedoria e os jovens
A sabedoria e a mulher virtuosa
A sabedoria e o temor do Senhor
A sabedoria e a pureza sexual
A sabedoria e a preguiça
A sabedoria e a generosidade
A sabedoria e as palavras

VERSÍCULOS NA BÍBLIA
Provérbios 1:5-19
Provérbios 30:10-31
Provérbios 1:1-7
Provérbios 5:1-23
Provérbios 6:6-11
Provérbios 11:24-28
Provérbios 12:18-22

