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Provérbios

1. Introdução ao livro / A sabedoria

2. Contra o hedonismo

3. Contra a perda de identidade

4. Contra o individualismo



Autoria
�Salomão (Pv 1.1; I Rs 4.32)

�Outros sábios (Pv 22.17 e 24.23)

�Agur (Pv 30)

�Lemuel (Pv 31)

A sabedoria de Salomão era maior do que 
a de todos os homens do oriente, bem 
como de toda a sabedoria do Egito.
Ele era mais sábio do que qualquer outro 
homem, mais do que o ezraíta Etã; mais 
sábio do que Hemã, Calcol e Darda, filhos 
de Maol. E a sua fama espalhou-se por 
todas as nações em redor.
Ele compôs três mil provérbios, e os seus 
cânticos chegaram a mil e cinco.

1 Reis 4:30-32



Natureza dos provérbios
�Declarações breves sobre verdades humanas

�Linguagem figurada – metáforas

�Comparações diretas

Melhor é o pobre íntegro em sua 
conduta do que o rico perverso em 
seus caminhos.

Provérbios 28:6

A vereda do justo é como a luz da 
alvorada, que brilha cada vez mais 
até à plena claridade do dia.

Provérbios 4:18

Beba das águas da sua 
cisterna, das águas que 
brotam do seu próprio poço.

Provérbios 5:15



Natureza dos provérbios
�Números X+1 – 6.16; 30.15,18,21,29 a 31

�Muitas vezes são práticos e diretos – 6.6; 21.9; 26.11

Há seis coisas que o Senhor odeia, sete coisas 
que ele detesta:
olhos altivos, língua mentirosa, mãos que 
derramam sangue inocente,
coração que traça planos perversos, pés que se 
apressam para fazer o mal,
a testemunha falsa que espalha mentiras e 
aquele que provoca discórdia entre irmãos.

Provérbios 6:16-19

Observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos 
dela e seja sábio!

Provérbios 6:6

Melhor é viver num canto sob o telhado do que 
repartir a casa com uma mulher briguenta.

Provérbios 21:9

Como o cão volta ao seu vômito, assim o insensato 
repete a sua insensatez.

Provérbios 26:11



Propósito
� Auxílio para a sabedoria, 

disciplina e entendimento

� Bom senso aos jovens: Pv 1.1 a 6

� Repetição frequente de “meu 
filho”: Pv 1.8,10; 2.1; 3.1; 4.1; 5.1

� A reverência a Deus é chave em 
Provérbios: 1.7; 3.5; 9.10; 22.4

� Recomenda cuidados com a 
conduta, com a imoralidade, com 
a preguiça, com a riqueza, com a 
soberba e com a embriaguez

Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de 
Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a 
disciplina; a compreender as palavras que dão 
entendimento; a viver com disciplina e sensatez, fazendo o 
que é justo, direito e correto; ajudarão a dar prudência aos 
inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens.
Se o sábio der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e 
quem tem discernimento obterá orientação para 
compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos 
sábios.

Provérbios 1.1 a 6

Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apie em seu 
próprio entendimento; reconheça o Senhor em todos os 
seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas.

Provérbios 3:5,6

A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a 
riqueza, a honra e a vida.

Provérbios 22:4



Esboço do livro
� Introdução: Pv 1.1 a 7

� A superioridade da Sabedoria:
Pv 1.8 a 9.18

� Advertências para a juventude

� Elogio à sabedoria

� Advertências contra a 
imoralidade

� Apelos à juventude

� Principais provérbios de 
Salomão: 10.1 a 22.16

� Ditados dos sábios: 22.17 a 24.34

� Mais provérbios de Salomão: 25 a 
29

� Palavras de Agur: 30

� Palavras do Rei Lemuel: 31

� A mulher exemplar: 31



Pv 1 e 2



O que é sabedoria
� Hebraico “Daat” – Conhecimento

� Hebraico “Chokmah” – Sabedoria

� O termo “sabedoria” ocorre 149 vezes no Velho Testamento e 39 em 
Provérbios

� Sabedoria em Provérbios significa “harmonizar-se com os desígnios de 
Deus e assim evitar cair moralmente em armadilhas”

(comentários da Bíblia de Estudo NVI)



“O temor do Senhor é o princípio do 
conhecimento, mas os insensatos desprezam a 
sabedoria e a disciplina”

Provérbios 1.7



A sabedoria dos pais

� Instrução de pai e mãe é riqueza

Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o 
ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, 
um adorno para o seu pescoço.

Provérbios 1:8,9

Meu filho, não vá pela vereda dessa gente! Afaste os pés do 
caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para 
fazer o mal, estão sempre prontos para derramar sangue.

Provérbios 1:15,16



O Convite da sabedoria

� Ela se faz ouvir em todos os
lugares

� Até quando as pessoas vão
continuar a desprezá-las?

� A importância do 
aprendizado

A sabedoria clama em voz alta nas ruas, ergue a voz nas 
praças públicas;
nas esquinas das ruas barulhentas ela clama, nas portas da 
cidade faz o seu discurso:
"Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a 
sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão 
prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão 
o conhecimento?
Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito 
de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos.

Provérbios 1:20-23



“Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os 
meus mandamentos;
se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento;
se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto,
se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem 
busca um tesouro escondido,
então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o 
conhecimento de Deus.”

Provérbios 2:1-5



Próxima aula: Contra o Hedonismo


