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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



Quem somos nós?
Quem somos nós?

Por que estamos aqui?

Qual nosso propósito?

O que fazer?



Quem somos nós?
Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo 
exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou 
das trevas para a sua maravilhosa luz.

1 Pedro 2:9

Quem somos

• Geração eleita

• Sacerdócio real

• Nação santa

• Povo exclusivo

Para que?

• Anunciar as grandezas de Jesus

• Que nos libertou das trevas



Quais os fundamentos?



Identidade forjada na Palavra de Deus
� Pv 4.1 Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai; 

estejam atentos, e obterão discernimento.

� Pv 4.2 O ensino que lhes ofereço é bom; por isso não
abandonem a minha instrução.

� Pv 4.3 Quando eu era menino, ainda pequeno, em 
companhia de meu pai, um filho muito especial para 
minha mãe, 4 ele me ensinava e me dizia: “Apegue-se às
minhas palavras de todo o coração; obedeça aos meus 
mandamentos, e você terá vida.

� Pv 4.13 Apegue-se à instrução, não a abandone; guarde-a 
bem, pois dela depende a sua vida.

� Pv 4.20 Meu filho, escute o que lhe digo; preste atenção
às minhas palavras. 21 Nunca as perca de vista; guarde-as 
no fundo do coração, 22 pois são vida para quem as 
encontra e saúde para todo o seu ser.



Jesus Cristo é o referencial de nossa iden<dade
Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não 
considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se; mas esvaziou-
se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo 
encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até à 
morte, e morte de cruz!

Filipenses 2:5-8

Tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo.
1 Coríntios 11:1

Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e 
dela saiu uma voz, que dizia: "Este é o meu Filho amado em quem me agrado. 
Ouçam-no!”. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e 
ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: "Levantem-
se! Não tenham medo! ” E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a 
não ser Jesus.

Mateus 17:5-8



Perdidos em religiosidade, Falsa religiosidade, Artificialismo,  Hipocrisia

Superficialidade

Despreparo bíblico, Falta de qualidade de vida cristã

Falta de temor

Falta de fé

Falta de perseverança, Inconstância 



Pv 14.12 – “Há
caminho que 
parece certo
ao homem, 
mas no final 
conduz à
morte”

Pv 14.15 – “O 
inexperiente
acredita em
qualquer
coisa, mas o 
homem
prudente vê
bem onde
pisa”



Hipocrisia
Pv 25.19 – “Como 
dente estragado ou
pé deslocado é a 
confiança no 
hipócrita na hora 
da dificuldade”

Pv 11.3 - A 
integridade dos 
justos os guia, mas 
a falsidade dos 
infiéis os destroi.



Autenticidade
� Pv 15.8 – “O Senhor detesta o 

sacrifício dos ímpios, mas a oração
do justo o agrada”

� Pv 28.13 – “Quem esconde os seus
pecados não prospera, mas que os
confessa e abandona encontra
misericórdia”

� Pv 28.14 – “Como é feliz o homem
constante no temor do Senhor! Mas 
quem endurece o coração cairá na
desgraça”



Nossa identidade tem que ser aprofundada em Jesus
Todavia, como está escrito: "Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, 
mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam";

mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as 
coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus.

Pois, quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o 
espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as 
coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus.

Nós, porém, não recebemos o espírito do mundo, mas o Espírito
procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado 
gratuitamente.

1 Coríntios 2:9-12



Próxima aula: Contra o individualismo


