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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



Hedonismo
� Do grego hedone: "prazer", ”deleite”

� O prazer como supremo bem da vida 
humana

� Aplicaremos os textos de Provérbios sobre o 
consumismo, a prostituição, a embriaguez, 
a preguiça e o imediatismo

Aristipo, de Cirene
435 a.C. a 356 a.C.



Consumismo



Contra o consumismo
A tolice do consumista
� Pv 17.16 De que serve o dinheiro na 

mão do tolo, já que ele não quer 
obter sabedoria?

� Pv 21.20 Na casa do sábio há
comida e azeite armazenados, mas 
o tolo devora tudo o que pode.



Contra o consumismo
Reconhecimento e dependência de Deus

� Pv 3.9 Honre o SENHOR com todos os 
seus recursos e com os primeiros frutos 
de todas as suas plantações; 10 os seus 
celeiros ficarão plenamente cheios, e os 
seus barris transbordarão de vinho.

� Pv 30.7 “Duas coisas peço que me dês
antes que eu morra: 8 Mantém longe de 
mim a falsidade e a mentira; não me dês
nem pobreza nem riqueza; dá-me apenas 
o alimento necessário. 9 Se não, tendo 
demais, eu te negaria e te deixaria, e 
diria: ‘Quem é o SENHOR?’ Se eu ficasse 
pobre, poderia vir a roubar, desonrando 
assim o nome do meu Deus.



Contra o consumismo
A sabedoria é mais
importante que a riqueza

Pv 3.14 a sabedoria é mais 
proveitosa do que a prata e 
rende mais do que o ouro. 15 É
mais preciosa do que rubis; 
nada do que você possa desejar 
se compara a ela.
Pv 3.16 Na mão direita, a 
sabedoria lhe garante vida 
longa; na mão esquerda, 
riquezas e honra. 



Contra o consumismo
A necessidade da sensatez e do equilíbrio
�Pv 3.21 Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, 

nunca os perca de vista; 22 trarão vida a você e serão um 
enfeite para o seu pescoço. 23 Então você seguirá o seu 
caminho em segurança, e não tropeçará; 24 quando se 
deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. 25 Não
terá medo da calamidade repentina nem da ruína que atinge 
os ímpiosa, 26 pois o SENHOR será a sua segurança e o 
impedirá de cair em armadilha.



Prostituição



Contra a pros>tuição
� Pv 7.4 Diga à sabedoria: “Você é minha irmã”, e chame ao entendimento 

seu parente; 5 eles o manterão afastado da mulher imoral, da mulher 
leviana com suas palavras sedutoras

� Pv 23.26 Meu filho, dê-me o seu coração; mantenha os seus olhos em meus 
caminhos, 27 pois a prostituta é uma cova profunda, e a mulher pervertida 
é um poço estreito. 28 Como o assaltante, ela fica de tocaia, e multiplica 
entre os homens os infiéis.

� Pv 29.3 O homem que ama a sabedoria dá alegria a seu pai, mas quem 
anda com prostitutas dá fim à sua fortuna.



Contra o adultério
� Pv 6.25 Não cobice em seu coração a sua beleza nem se deixe seduzir por 

seus olhares, 26 pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a 
adúltera sai à caça de vidas preciosas

� Pv 6.27 Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? 28 Pode 
alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? 29 Assim acontece com 
quem se deita com mulher alheia; ninguém que a toque ficará sem castigo.



Contra o adultério
� Pv 5.3 Pois os lábios da mulher imoral destilam mel; sua voz é mais suave que o azeite, 4 

mas no final é amarga como fel, afiada como uma espada de dois gumes. 5 Os seus pés
descem para a morte; os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. 6 Ela nem 
percebe que anda por caminhos tortuosos, e não enxerga a vereda da vida. 7 Agora, 
então, meu filho, ouça-me; não se desvie das minhas palavras. 8 Fique longe dessa 
mulher; não se aproxime da porta de sua casa, 9 para que você não entregue aos outros o 
seu vigor nem a sua vida a algum homem cruel, 10 para que estranhos não se fartem do 
seu trabalho e outros não se enriqueçam à custa do seu esforço. 11 No final da vida você 
gemerá, com sua carne e seu corpo desgastados.

� Pv 5.15 Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. 16 Por 
que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas, e os seus ribeiros pelas praças? 17 
Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. 18 Seja bendita a 
sua fonte! Alegre-se com a esposa da sua juventude. 19 Gazela amorosa, corça graciosa; 
que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer, e sempre o embriaguem os 
carinhos dela.



Embriaguez



Prazer desenfreado / Embriaguez
� Pv 20.1 O vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas; não é

sábio deixar-se dominar por eles.
� Pv 21.17 Quem se entrega aos prazeres passará necessidade; quem se apega 

ao vinho e ao azeite jamais será rico.

� Pv 23.20 Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se 
empanturram de carne. 21 Pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e 
a sonolência os vestirá de trapos.



Prazer desenfreado / Embriaguez
� Pv 23.29 De quem são os ais? De quem as tristezas? E as brigas, de quem 

são? E os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos? 30 
Dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida 
misturada. 31 Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, 
quando cintila no copo e escorre suavemente! 32 No fim, ele morde como 
serpente e envenena como víbora. 33 Seus olhos verão coisas estranhas, e 
sua mente imaginará coisas distorcidas. 34 Você será como quem dorme 
no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro. 35 E 
dirá: Espancaram-me, mas eu nada senti! Bateram em mim, mas nem 
percebi! Quando acordarei para que possa beber mais uma vez?”



Preguiça



Preguiça
� Pv 6.4 Não se entregue ao sono, não procure descansar. 5 Livre-se como a gazela se livra 

do caçador, como a ave do laço que a pode prender.
� Pv 6.6 Observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio! 7 Ela não

tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, 8 e ainda assim armazena as suas 
provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento.

� Pv 6.9 Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? 
10 Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para 
descansar, 11 a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe 
sobrevirá como um homem armado.

� Pv 13.4 O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são
amplamente satisfeitos.

� Pv 10.4 As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe 
trazem riqueza.



Preguiça
� Pv 14.23 Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza.
� Pv 15.19 O caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do 

justo é uma estrada plana.
� Pv 18.9 Quem relaxa em seu trabalho é irmão do que o destrói.
� Pv 19.15 A preguiça leva ao sono profundo, e o preguiçoso passa fome.
� Pv 19.24 O preguiçoso põe a mão no prato, e não se dá ao trabalho de levá-

la à boca!
� Pv 20.13 Não ame o sono, senão você acabará ficando pobre; fique 

desperto, e terá alimento de sobra.
� Pv 22.13 O preguiçoso diz: “Há um leão lá fora!” “Serei morto na rua!”



Imediatismo



Imedia>smo
� Pv 13.11 O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o 

ajunta aos poucos terá cada vez mais.
� Pv 13.22 O homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos, mas a 

riqueza do pecador é armazenada para os justos.

� Pv 15.16 É melhor ter pouco com o temor do SENHOR do que grande 
riqueza com inquietação.

� Pv 15.17 É melhor ter verduras na refeição onde há amor do que um boi 
gordo acompanhado de ódio.

� Pv 17.1 Melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que 
uma casa onde há banquetesa, e muitas brigas.



Imedia>smo
� Pv 17.8 O suborno é um recurso fascinante para aquele que o oferece; aonde quer 

que vá, ele tem sucesso.

� Pv 17.23 O ímpio aceita às escondidas o suborno para desviar o curso da justiça.
� Pv 19.1 Melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala 

perversamente.

� Pv 21.5 Os planos bem elaborados levam à fartura; mas o apressado sempre 
acaba na miséria.

� Pv 23.4 Não esgote suas forças tentando ficar rico; tenha bom senso! 5 As 
riquezas desaparecem assim que você as contempla; elas criam asas e voam como 
águias pelo céu.

� Pv 29.4 O rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de 
subornos o leva à ruína.



Próxima aula: Contra a perda de identidade


