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00   Provérbios : CRITÉRIOS DE DEUS    
Introduz série de  estudos 'juntando os iguais' sob o mesmo título 

Tenho lido a Bíblia por mais de 30 anos mas nunca a li tão intensamente como quando, por 
motivo de saúde, tive de ficar sozinha: longe da família , e exausta : devido a exercícios e 
caminhadas. *Nos intervalos, lia a Palavra com o mesmo afinco. E foi tão maravilhoso ! 
*Com toda a atenção voltada para as Escrituras, agucei os ouvidos espirituais  
-qual a intenção de Deus ao permitir que tais palavras ficassem registradas,  
                                                       e   que  chegassem até mim ?  

Há muitas coisas que SABEMOS... Muitas informações chegam ao nosso cérebro e as 
processamos em nossa mente. Pode ser que até as saibamos de cor e as tenhamos ensinado 
como regra de fé e vida. Mas, um dia, “cai a ficha”! e aquelas meras palavras, meros conceitos, 
adquirem significado   todo especial: -Eureka ! era isso que Deus queria dizer...  
                                                                            - foi por isso que deixou escrito  

Foi assim com o livro de Provérbios. Nunca havia percebido tanto amor e cuidado de Deus  
1- ao ser tão enfático, na época da Lei, atraindo Seu povo a um relacionamento afetivo,  
repetindo e repetindo: -FILHO MEU ... em especial nos dez primeiros capítulos .  

2- ao mostrar que as coisas são como são : umas boas, outras ruins ( dá Seus critérios )  

3- que a cada escolha segue a devida conseqüência ! 
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A gente nasce neste mundo, pensa( ACHA) que tudo o que se sabe é o que vale, mas é 
possível estar enganado _  a realidade não se molda a nós.  
                                          -  nós é que devemos nos moldar a ela. 

4- Em Seu amor, cuidado e misericórdia _ pois não nos quer destruídos - Deus vai contando ao 
seu filho - como tudo é e funciona DE FATO !  
Tudo mais, é só ilusão – parece... mas não é.  
E só conduz à decepção, frustração, infelicidade e morte. 

5-Princípio básico que permeia toda a Bíblia, todo o relacionamento do Criador com Suas 
criaturas : - é que existimos em sistema de Ação / Reação Escolha / com-Sequência #              
                                                                                      ESSA É A REALIDADE ! 

>>>    Provérbios: CRITÉRIOS de Deus. Por que ?  

Porque _ inerente à pessoa de Deus é a Verdade, a Justiça, o querer nosso bem 

Por sermos da raça de pecadores como EXISTEM as raças de japoneses, índios, negros, 
brancos – a tendência natural é buscarmos o que se opõe a Deus : * a mentira, a injustiça, o 
que nos faz mal * Para não nos deixar iludidos nem enganados, Deus vai “dando nomes 
aos bois “ - “isto é assim, aquilo é assado...“ isto é bom,‘aquilo é mau ...“ conforme as 
conseqüências para nós. 

*Pensamos ser castigo mas... se trata de conseqüências de nossas escolhas  

# é importante falar isso aos filhos !  

Também há escolhas determinadas por fatores muito fortes que encontram pontos fracos em 
nosso íntimo, e nos impelem a decisões que nos são prejudiciais  
Em Seu cuidado e misericórdia, Deus nos dá Sua Palavra para bússola e esteio  

E, de fato, ninguém está isento das conseqüências : quer creia , quer não !  
 #  O que dizer de alguém que, ao pretender fazer vestibular ou concurso,  
                       - nem se interessa em dar uma lida nas apostilas ?  

* Se alguém estacionar em local proibido, deixa de ser multado ?  
- Mesmo que “ Não sabia “ _ ou _ ‘Pensou ser a placa válida só em dias úteis’  

*Deus não é como um policial que se esconde para multar infratores incautos. 

Deus Se revela: conta como Ele é , como Ele age, e a Verdade sobre todas as coisas  

- Assim, é possível saber “a quantas se anda” com Deus.  
              AVENTURE-SE a ler PROVÉRBIOS  

* * *  
#  A Bíblia diz : ‘Não julgueis’ Mt 7.1 no sentido de : não CONDENAR uma pessoa  

No entanto, Provérbios nos dá critérios para discernir o Bem e o Mal, o Bom e o Ruim para 
que façamos boas escolhas, rejeitando todo o mal nas situações e selecionando companhias 
*Juntamos os iguais’ sob certos títulos para ênfase da idéia, como em uma orquestra se ensaia 
cada instrumento em separado... ou em um coral ensaiam-se as vozes em separado MAS é bom 
ler na Bíblia para se ter uma bela noção de conjunto, em que contrastes valorizam seus opostos 

‘ Se fores sábio, para ti serás, Se escarnecedor, só tu o suportarás ‘ Pv 9.12  

‘ cada um dará contas de si mesmo a Deus’ Rm 14.12  

‘os céus e a Terra tomo hoje por testemunha...te propus a vida e a morte, a Bênção e a 
maldição: ESCOLHE, pois, a vida, para que vivas, tu e atua descendência’ Dt 30.19  
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O mais triste do inferno é 
- cada um perceber que foi para lá por sua própria escolha ☺☺☺☺ 

ah! é fácil colocar siglas em Provérbios pois os assuntos são bem definidos: anime-se a 
começar, verá com a leitura se torna muito mas interessante.Nos artigos, já estão indicadas.  

01   CONHEÇA O SENHOR  
        Conheçamos...e prossigamos em conhecer o SENHOR , Os 6.3 
 
Provérbios   sugestão sublinhar na sua Bíblia : verde o que é bom  e de roxo o que Deus rejeita 
                       ou escrever  SR  na margem / pintar o número do verso com  giz de cera amarelo  
 
 2. 6  Dá a verdadeira sabedoria,    ( é  ); sigla para  afirmações  
         Reserva a verdadeira sabedoria para os retos 
10.3       Não deixa ter fome a alma do justo  
              Mas o desejo do ímpio RECHAÇA 
10.22  A bênção do Senhor enriquece, e não acrescenta dores 
10.24  Deus cumprirá o desejo dos justos e 11.20 
12. 2  Abomina os perversos de coração,  
    .22  deleita-Se com os perfeitos em seu caminho  

*Favorece ao homem de bem, condena o... de perversas imaginações 
*Abomina lábios mentirosos, deleita-Se com quem obra fielmente  
* é escudo para os que caminham sinceramente, 

14.26  é refúgio para Seus filhos / 14.31 Criou o pobre  
Contempla os maus e bons em todo lugar 

15.8   Abomina sacrifício dos ímpios,  
alegra-Se com oração dos retos 

15.11  O inferno e a perdição estão ante o SENHOR,  
- quanto mais o coração dos filhos dos homens  

15.25  Arrancará a casa dos soberbos, Firmará a herança da viúva 
26  Abomina os pensamentos do mau  

Se apraz com as palavras do limpo 
15.29   Está longe dos ímpios / 16. 4-5 Escuta a oração dos justos  

*Fez todas as coisas para  seus próprios  fins,e o ímpio para o dia do mal  
16.7  Abomina todo o altivo de coração  

(~) Ainda que junte mão à mão, não ficará impune  
16.9  Dirige os passos do que considera o seu caminho 
16.11  ao homem cujos caminhos são agradáveis ao Senhor  

   - Faz até com que os inimigos tenham paz com ele   
*Obra do Senhor são todas as pedras da bolsa  
Não deixa impune quem se alegra com a calamidade ( do outro) 

17. 3  Prova os corações ( .........) Criou o pobre ( ........)  + 17.5 
17.15  Abomina quem justifica o ímpio e quem condena o justo  
19.14    Traz a esposa prudente / 17 Paga ao que empresta ao pobre  
20.10  Abomina 2 espécies de peso, .. 2 espécies de medida 
20.12  Fez o ouvido que ouve, o olho que vê  
20.22   Livrará o que nEle espera, e que não se vinga a si mesmo  
21.1  Inclina o coração do rei cf Seu querer,  
21.3  Aceita o fazer justiça, e o julgar com retidão  

- mais do que oferecer sacrifício  
22.2   Fez o rico e o pobre / 21.2 Sonda os corações 
22.14  Faz cair na lábia da mulher estranha , quem está sob Sua ira  
22. 12  Conserva o que tem entendimento,  

- Transtorna as palavras do iníquo 
22.23   Defenderá o pobre, o aflito :defenderá sua causa em juízo 

Tirará a vida dos que os roubam 
24.12  Pondera os corações 

� Considera tuas palavras, atenta para tua alma  
Paga ao homem conforme sua obra  ( P ) princípio bumerangue:  
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02 CONSEQÜÊNCIAS 

A cada ESCOLHA ,  segue a   d e v i d a   conseqüência  (~) til é a sigla!  

# a Bíblia diz : ‘Não julgueis’ Mt 7.1 no sentido de: não CONDENAR uma pessoa  

No entanto, Provérbios nos dá critérios para discernir o Bem e o Mal, o Bom e o Ruim para  

fazermos boas escolhas, rejeitando todo o mal nas situações e sabermos com quem lidamos  

A ) Atitudes positivas, com boas conseqüências  

2.7 os que caminham na sinceridade (~) o Senhor é escudo 

3.13 ... quem acha a sabedoria  

  - e adquire entendimento (~) é bem aventurado 

3.18  os que retêm a sabedoria (~) são felizes  

entendem bem a sabedoria (~) acham o conhecimento 

8.17  os que amam a sabedoria(~) ela os ama, ela os faz herdar bens permanentes  

8.21  enche os tesouros de bens, 8.21 

8.17  os que de madrugada me buscam (~) me acharão ( a sabedoria )  

8.34 ...(quem) dá ouvidos à sabedoria (~) é Bem aventurado  

- velando às suas portas, esperando às suas ombreiras, 

8.35  quem acha a sabedoria (~) acha a vida, alcança o favor do SR  

10. 9  quem anda em sinceridade (~) anda seguro  

quem guarda a correção (~) caminha para a vida 

10.19  quem modera seus lábios é prudente 

11.12  quem se mantém calado é entendido, 

11,15  quem evita a fiança (~) estará seguro 

11.18  quem semeia a justiça (~) terá galardão certo  

11.18  os que são o deleite do Senhor (~) salvar-se-á 

11.24  “ distribui (~) mais se lhe acrescenta  

11.26  quem vende o trigo (~) será abençoado  

11.27  quem cedo busca o bem, busca favor  

12.1  quem ama a correção, ama o conhecimento 

12.11  quem lavra sua terra (~) se fartará de pão 

12.20   aconselham a paz (~) têm alegria  

13.10  com os que tomam conselho (~) se acha sabedoria 

13.11  quem ajunta $ c/ s/ próprio trabalho(~) a aumentará 
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13.13  “ teme o mandamento(~) terá galardão 

13.18  “ guarda a repreensão (~) será louvado 

13.20  quem anda com sábios (~) ficará sábio 

14.14  homem bom (~) fica satisfeito com seu proceder 

14.22  aos que praticam o bem (~) beneficência e fidelidade haverá 

15.5  Quem observa a repreensão(~) se haverá prudentemente 

15.9  Quem segue a justiça (~) é amado pelo SR  

15.21  quem é entendido (~) anda retamente 

15.27  quem detesta presentes ( suborno) (~) viverá 

15.32  quem escuta a repreensão (~) adquire entendimento 

16.20  quem atenta prudentemente para a Palavra(~) achará o bem  

quem confia no SR (~) será bem aventurado  

19.8  quem cultiva a inteligência (~) achará o bem  

19.16  “ guarda o mandamento (faz) guarda sua alma (~) viverá  

19.17  compadece-se do pobre... (~) ELE ( o Senhor) lhe pagará seu benefício 

19.23  “ tem o temor do Senhor (~) ficará satisfeito, - não o visitará mal nenhum 

21.21  quem segue a justiça e a beneficência (~) achará vida, justiça e honra  

22.9  quem vê com bons olhos (~) será abençoado  

(  faz ) porque dá o seu pão ao pobre  

21.11  Quem ama a pureza de coração  
e é amável de língua (~) será amigo do rei  

27.18  quem cuida da figueira ( ~) comerá do seu fruto  

Quem atenta para seu senhor ( ~) será honrado 

28.13  quem as confessa e deixa (~) alcançará misericórdia  

28.18  quem é sincero ( ~) salvar-se á / o que anda em integridade (~) será salvo 

28.19  Quem lavra sua terra (~) fartar-se-á de pão  

28.23  Quem repreender o homem (~) depois gozará de mais amizade  

28.25  quem confia no Senhor (~) prosperará 
28.26  quem anda em sabedoria (~) se salvará  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

B) Atitudes negativas com péssimas conseqüências  

 

8. 36  quem pecar contra a sabedoria (~) violentará sua própria alma  
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todos os que me aborrecem (~) amam a morte  

10.9  quem perverte seus caminhos (~) ficará conhecido  

quem acena com os olhos (~) causa dores 

10.17  deixa a repreensão (~) erra  

10.18  quem encobre o ódio (~) tem lábios falsos 

11.15  quem fica por fiador de outrem(~) sofrerá severamente 

11.19  “ segue o mal (~) vai para sua morte  

11.24  quem retém mais do que é justo(~) é para sua perda  

11.25  quem atende (~) também será atendido  

11.26  quem retém o trigo (~) o povo amaldiçoa 

11.27  quem procura o mal (~) este lhe sobrevirá 

11.28  quem confia nas suas riquezas(~) cairá  

11.29  “ perturba a sua casa(~) herdará o vento 

13.3  quem abre muito seus lábios (~) se destrói ( tem perturbação_ corr )  

13.13  quem despreza a Palavra (~) perecerá 

???? “ prega a maldade (~) cairá no mal 

13.18  quem rejeita a correção (~) pobreza e afronta lhe sobrevirão 

13.20  o companheiro dos tolos (~) será destruído  

14.14  o que comete deslize no seu coração (~) enfada-se de seus caminhos 

14.17  quem se indigna à toa (~) fará doidices  

???? o de maus intentos (~) será odiado  
15.10  quem deixa a vereda (~) terá correção severa  

15.27  quem age com avareza (~) perturba sua casa 

15.32  quem rejeita a correção (faz) menospreza sua própria alma  

17.5  quem se alegra-se com a calamidade (~) não ficará impune  

17.20  quem tem a língua dobre (~) virá a cair no mal 

17.13  Quem paga o bem com o mal (~) o mal não se apartará de sua casa 

18.13  quem responde antes de ouvir (~) para sua vergonha o faz  

19.9  quem respira mentiras (~) perecerá  

“ despreza Seus caminhos (~) morrerá  

20.1  todo o que errar [no vinho / na bebida forte ] (~) nunca será sábio 

21.13  quem tapa seu ouvido ao clamor do pobre (~) também clamará e não será ouvido 
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21.16  quem anda desviado (~) na congregação dos mortos repousará 

22.8  quem semeia perversidade (~) segará males / ( a vara de sua indignação falhará _ corr )  
com a vara de sua própria indignação será extinto 

22.16  quem oprime o pobre para se engrandecer  
ou _ dá ao rico ( para se favorecer?) (~) certamente empobrecerá  

22.23  os que roubam ao pobre e ao aflito (~) o Senhor lhes tirará a vida 

24.24 . Quem disser ao ímpio : - ‘Justo és’ (~) 
 os povos o amaldiçoarão e  as nações o detestarão  
Para quem os repreender (~) haverá delícias, sobre eles virá a bênção do bem 

26.6  quem manda mensagem pela mão de um tolo ... ( ~) o dano sofre  

26.24  quem aborrece ... ( ~) Sua malícia será exposta na congregação 

26.26  quem cava um cova ( ~ ) nela cairá,quem revolve a pedra (~) esta voltará para ele 

28. 5  os que buscam ao Senhor ( ~) entendem tudo  

28.9  quem desvia seus ouvidos de ouvir a Lei (~) ATÉ sua oração será abominável  
 
28.8 ...QUEM aumenta bens com usura, ganância:  
(~) ajunta-os para quem se compadece do pobre  

28.10  Quem faz com que os retos errem por mau caminho(~) ele mesmo cairá na sua cova 

28.13  Quem encobre suas transgressões (~) nunca prosperará 

28.14  quem endurece seu coração (~) cairá no mal 

28.19  quem segue a ociosos (~) fartar-se-á de pobreza 

28.20  quem se apressa a enriquecer  
(~) não ficará impune, não sabe que pobreza virá sobre ele  
 
29. 1 Quem, muitas vezes repreendido (faz) endurece a cerviz, 
(~) será quebrantado de repente, sem que haja cura. 

29.21 quem cria o servo com mimos,desde a infância (~) por fim quererá ser filho  
 

* Certamente há outros versículos que completam esta lista. - Convém ler com atenção o livro de 
PROVÉRBIOS, conferindo e marcando os já listados - e me avisando quanto aos que ... “comi bola 
“ _ Obrigada. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

03    DEFINIÇÕES:  
10.18  o DIFAMADOR é um insensato  
11.12  quem Despreza seu próximo carece de entendimento,  
           Despreza  seu companheiro peca, 14.21  
11.30  quem ganha almas é sábio  

12.1  Aborrece a repreensão é estúpido,  
Não usa a vara, não gosta de seu filho , 14.24  
Segue a ociosos é falto de juízo 

12.15  dá ouvidos a conselhos é sábio  
12.17  diz a verdade, manifesta justiça 

12.22  os que agem fielmente são deleite do SR 
14.2  ama seu filho, desde cedo o castiga  
14.14  o que anda na retidão teme ao Senhor (def)  
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14.14  Desvia-se dos caminhos ( do Senhor) , despreza-O e (deixam a Lei) louvam ao ímpio, 28. 
   quem se compadece dos humildes é bem aventurado 
14.22  Praticam o mal erram ,  
14.25  Quem se desboca em mentiras é enganador  
14.29  o  impaciente mostra sua loucura ( é louco) 
14.31  quem oprime ou escarnece (17.5) do pobre (faz) insulta O que o criou  
14.31  quem se compadece do necessitado (faz) honra O que o criou  
16.17  “ guarda seu caminho (faz) preserva sua alma 
16.30 .. Fecha os olhos para imaginar coisas ruins, (faz) cerrando os lábios pratica o mal. 
17.15  Justifica o ímpio ou condena o justo são abomináveis ao Senhor(def)  
17.19  Ama a transgressão (faz) regala-se na contenda  

Exalta suas portas (faz) busca a ruína 
17.21 ... Gera um tolo, para sua tristeza o faz (def)  
17.27  quem possui o conhecimento (faz) guarda suas palavras 
17.9  quem encobre a transgressão ou não acusa (faz) busca a amizade  

Revolve a questão (faz) separa os maiores amigos 
18.1  o que se isola : busca satisfazer seu próprio desejo / insurge-se contra toda sabedoria 
18. 9  ... o negligente é irmão do desperdiçador  
18.13  Responde antes de ouvir (faz) comete estultícia (~) para sua vergonha o faz  

29.20  Precipitado no falar ... ☺ não tem jeito, é “feijão perdido” 
_ há mais esperança para o tolo do que para ele  

18.17  Pleiteia por algo : no começo, parece justo mas vem seu companheiro e o examina.  
18.22  ... quem encontra esposa acha o bem, e (~) alcança a benevolência do SR 
19.17  Compadece-se do pobre ( faz ) empresta ao SR 
19.8  Adquire entendimento (faz ? ) ama sua alma 
20.2  Provoca à ira o rei (faz ) peca contra sua própria alma 
21.23  guarda sua boca e sua língua (~ ) guarda sua alma das angústias  
22.5  guarda sua alma ( faz o quê? ) retira-se para longe do perverso 
24.8  Cuida em fazer mal, mestre de maus intentos lhe chamarão  
25.14  Gabar-se falsamente de dádivas é como nuvens e vento que não trazem chuva  
25.18  A falsa testemunha é como martelo, espada e flecha aguda  
25.19  Confiar no desleal em tempo de angústia é como dente quebrado, pé desconjuntado 
25.20  Cantar canções junto ao aflito é como despir-se em dia frio ou vinagre sobre salitre 
25.28  quem não pode conter o seu espírito é como cidade derribada, sem muro 

☺ está desprotegido, aberto a toda sorte de invasões inimigas ( baita brecha! ) 
26.6  Manda mensagem pela mão de um tolo ( faz ) os pés corta (?)  
26.8  Conceder honra ao tolo é como armar funda com pedra preciosa ☺ Absurdo! Desperdício !  
26.17  Quem, passando, mete-se em questão alheia é como pegar cão pelas orelhas  
26.19  Quem engana o próximo e diz : - “ É brincadeira ! “  

é como louco : solta faíscas, flechas, mortandade  
26.24  quem aborrece ( faz ) dissimula com os lábios, no seu íntimo encobre o engano;  
26.25  Adverte: quando te suplicar com voz suave, NÃO TE FIES NELE  

(faz) -  Pois abriga sete abominações no seu íntimo 
27.14  quem, de madrugada, abençoa o amigo em alta voz : tomam-no por maldição 
29.5 Lisonjeia seu próximo ( faz ) arma-lhe rede para os passos  
28.4  os que guardam a Lei ( faz o quê? ) levantam-se contra o ímpio 

28.5  Guarda a Lei... é filho entendido  
ama a sabedoria ( ~ ) alegra seu pai, 29.3  
 
28.17 O homem carregado do sangue de qualquer pessoa (faz o quê?)  
          -  fugirá até à cova  � não o detenha !  
 

28.20  Quer enriquecer depressa é de olho maligno:  
(~) não sabe que pobreza há de vir sobre ele  
 

28.24 quem rouba pai e mãe e diz : - “Não é transgressão!” _ companheiro é do destruidor  
28.25 Confia em seu próprio coração é insensato 

29.24 Tem parte com o ladrão  > aborrece sua própria alma,  
               ( faz o quê?) Ouve maldições e não o denuncia 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -x-  
VOCÊ PODE 'BRINCAR' DE JUNTAR IGUAIS: a repetição é base do aprendizado  
No inglês, decorar se diz: ' know by heart' isto é: 'saber pelo coração' então leia-se: Sl 119.11 
               'decorei ( guardei no coração) a tua palavra para eu não pecar contra ti' 
Tipos  
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10.18  DIFAMADOR é um insensato  
14.29  o impaciente mostra sua loucura ( é louco) 
18. 9 ... o negligente é irmão do desperdiçador  
 
Comparações 
25.14  Gabar-se falsamente de dádivas é como nuvens e vento que não trazem chuva  
25.18  A falsa testemunha é como martelo, espada e flecha aguda  
25.19  Confiar no desleal em tempo de angústia é como dente quebrado, pé desconjuntado 
25.20  Cantar canções junto ao aflito é como despir-se em dia frio/ vinagre sobre salitre 
25.28  quem não pode conter o seu espírito é como cidade derribada, sem muro 

☺ está desprotegido, aberto a toda sorte de invasões inimigas ( baita brecha! ) 
26.8  Conceder honra ao tolo é como armar funda com pedra preciosa  

☺ Absurdo! Desperdício !  
26.17  Quem, passando, mete-se em questão alheia é como pegar cão pelas orelhas  
26.19  Quem engana o próximo e diz :- 'É brincadeira ! '  

é como louco : solta faíscas, flechas, mortandade  
Quem... é sábio , ganha almas 11.30  
é estúpido,aborrece a repreensão, 12.1  
é falto de juízo, segue a ociosos 14 
é sábio, dá ouvidos a conselhos, 12.15  
'até a criança se dá a conhecer por suas ações' Pv  20.11 

 
Provérbios nos dá critérios para saber quem somos:   
' examine-se o homem a si mesmo ' 1 Co 11.28 
' SE ( porventura)  se examinasse a si mesmo, não seria (mal) julgado ...' pelos outros  
 

 04   QUEDA 
* Sete vezes cairá o justo e se levantará, Pv 24.16 _ Mas os ímpios tropeçarão no mal  
 
* O homem bom, ainda que caia, Não ficará prostrado... o SR o sustém, Sl 37.24  
* O Senhor sustenta a todos os que caem, levanta a todos os abatidos Sl 145.14 
* Uns encurvam-se e caem, mas nós nos erguemos e ficamos de pé.' Sl 20.8 
> Adversidades, e até  queda por causa de pecado pode acontecer 'nas melhores famílias'  

Importa a ATITUDE DO CORAÇÃO nessas circunstâncias: 
i) os que se deixam abater: ' encurvam-se,e CAEM '  
ii) os que reagem: erguem-se, esses são os vencedores, os que ficam de pé .  
iii) seja desânimo, seja pecado o jeito de se levantar é FALAR A VERDADE para Deus 
'se andarmos na luz, mantemos comuhão uns com os outros e  
- o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado' 1 João 1.7 e 9  
'se confessarmos o nosso pecado Ele é Fiel e Justo para perdoar... e purificar...' 

 
* Convém considerar as palavras do profeta:  
- ‘Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito:’  
* Ainda que tenha caído, levantar-me –ei. Se morar nas trevas, o SENHOR será a minha luz.  
- Sofrerei...até que o SENHOR julgue a minha causa, esperarei no Senhor’ Mq 7.7-10 
* Esperei com paciência no Senhor...tirou-me...levou-me...firmou meus passos, Sl 40.1-2 
 
* Justo que cai ante o ímpio, é como fonte turva e manancial corrupto, Pv 25.26 
* Quando cair teu inimigo, � não te alegres, Pv 24.17 -18 
� nem se regozije teu coração, quando ( teu inimigo ) tropeçar  
para que o Senhor isso não veja e seja mau aos Seus olhos, e desvie dele Sua ira  
 
� ‘ tu não devias olhar para o dia de teu irmão, no dia do desterro, Oséias 1.12  
    - tu não devias olhar satisfeito, para o seu mal, no dia da sua calamidade,’ Os 1.13  
    #  tal atitude evidenciava rixa não resolvida entre descendentes de Esaú e Jacó  
       - por causa disso, o juízo de Deus caiu sobre Edom ( Esaú) e todo povo foi extinto !  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~fim  04  
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 05 ALGUNS TIPOS DE PESSOAS ...  
 #  a Bíblia diz : ‘Não julgueis’ Mt 7.1 _  no sentido de CONDENAR uma pessoa  
 
no entanto, provérbios nos dá critérios para discernir o bem e o mal , o bom e o ruim 
 > para se fazer  BOAS ESCOLHAS:  rejeitar todo o mal nas situações, toda a companhia de 
pessoas perniciosas *Convém ler em PROVÉRBIOS, as características de cada tipo como 
parâmetro confiável e imparcial para avaliar a si mesmo, bem como aos outros, com o critério de 
Deus, - rejeitando o pecado, amando o pecador : Para isto temos as Escrituras 
 

A_ ALEIVOSOS _2.22 / ALUNO( ensinável) _ 8.30 / AVISADO _ 12.23_ 22.3_ 27.12_  
      APRESSADO _ 21.5, 24 / AFLITO_ 15.15 _ 22.22 _ / ALEGRE_ 15.15 _ 17.22 /  
      ALTIVO_ 16.5, 18 _ 28. ..../ AMIGO_ 18.24 / ABATIDO , 18.14 – 17.22  
      Ávido por lucro desonesto, 15.27RA / / AMIGÁVEL 18.24 (tem muitos amigos )  
 
B _ BOM 14.14 / BENIGNO (BONDOSO) _ 11.17 / BRUTO _ 12.1 / BEBERRÃO_ 23.20 
 

C_ COBIÇOSOS_ 1.16-19 _ 15.27 _ 21.26 _ 27.6 28.25 / CRUÉIS _ 5.9 _ 11.17 /   
       COMPANHEIRO_ 6. 1  /  CONSELHEIROS _ 11.14 / CONTENCIOSO_ 17,19  
       CRIANÇA_ 20.11_ 22.6, 15_ 23.13_ 29.15  
       COMPRADOR_ 20.14_ / COLÉRICO_ 22.24_ / COMILÃO_ 23.20_ /  
       CALADO ( prudente) 10.19, 17.27 /  Companheiro dos comilões, 28.7  
 
D_ DESVIADOS_ 2.13-15 _ 15.10_ 19.27_ 21.16 ,/ DILIGENTES _ 10.4_ 12.24_ 21.5 /  
      DISSIMULADO_ 26.24 DIFAMADOR _ 10.1816.28 / Discreto, 19.11 / Descontrolado,25 28  
      DESLEIAS_ 11.3 _ 25.19_ / DESPERDIÇADOR_ 18.9_ / DESREGRADO_ 25.28_  
 
E_ ESCARNECEDORES _ 1.22- 14.6 / ENTENDIDO _ 1.5- 15.14  
      ESTRANHOS _ 5.10, 17 _ 6.1 _ 14.10_  
      ESTRANGEIRO _ 5.10 / ENGANADORES _ 12.24_ 19.15_ / EMBAIXADOR _ 13.17 
      ESTULTO_ 19.3_ estúpido 12.1 RA / Enganador ‘ de brincadeira’ 26.19  
 
F _ FILHO MEU _ 1.8 / FILHO 10.1, 5 13.1, 15.20, 28.7 / FALANTE_ 10. / FINGIDO_ 25.23  
      FALSO _ 10.18 _ 26.28 ( 26.24, 28) FIEL _ 11.13 / FIADOR _ 6.1, 12.15 / FROUXO_ 24.10  
 
G_ GENEROSO _ 11.25 _ / GABOLA_ 25.14_  
 
H_ HUMILDES _ 11.2 -16.19 /  HIPÓCRITA _ 11.9 / honrado, 20.3,  16.30 ARA 
      - Homem que fecha os olhos e imagina o mal, quando morde os lábios, o executa,  
      o homem de bem 11.2 RA, 14.14    e o de maus intentos 14.17 / Homicida, 28. 17 /  
        
I _ ÍMPIOS _ 2.22, 3.33 / INSENSATO 7.7 9.4 , 16 _ 15.21_ 17.18 ( sem juízo, 13.23corr)  
     INFIEL_ 14.14 _ / INÍQUOS _ 10.29_ 11.6_ 21.15_ / INVEJOSO , 27.4 
    IRACUNDO_ 14.17 _ 15.18 _ 19.19_ 22.24_ / INDIGNO_ 14.35_ / IRMÃO_ 17.2. _  
    INTROSPECTIVO_ 18,1 / INIMIGO_ 24.17_ 25.21_ / INTROMETIDO_ 26.17_  
 
J_ JOVEM _ 1.4 / JUSTOS _ 2.20 / JUÍZES _ 8.16 
 
L _ LOUCO _ 1.7, 22,32 / LISONJEIRO _ 6.24 7.21 _ 26.28 _ / LADRÃO _ 6.30 
       LIMPOS_ 15.26  / LONGÂNIMO_ 1429, 15.18 16.32 / LINGUAREIRO_ 18.8  
       LOUCO FALADOR, 10.8 
 
M_  MAUS _ 2.14, 15.26 / MALIGNOS_ 24.1,20_ mexeriqueiro 11.13 – 20.19  
                      malfazejo, 17.4 RA 
      MULHER _ estranha, 2.16 _ 5.3 / Má, 6.24 / Prostituta, 6.26 / Adúltera, 6.26 / Alheia_ 7.5  
                           LOUCA, ALVOROÇADORA, 9.13 
       MANSOS _ 3.34 7.19 / MARIDO _ 6.34 / MENSAGEIRO_ 13.17_  
       MENTIROSO_ 12.19, 22 - 14.25_ / MALFAZEJO _ 17.4_/ MALDIZENTE_ 20.19_ 26.20, 22  
 
N_ NOBRES _ 8.16 / NECESSITADO_ 14.31_ / NEGLIGENTE_ 18.9_  
 
O _ OCIOSO _ 12.11 / ÓRFÃOS, 23.10  
       OLHOS_ (BONS 22.9 _ )   ( MALIGNOS_ 23.6) e MAUS, 28.22_  
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P_ PECADORES _ 1.10-15 / PERVERSO _ 2.12, 3.32- 16.28 / PRÓXIMO _ 3.29 / 
      pérfidos ...11.3, 6  ( ARA ) PREGUIÇOSO _ 6.6 / PRÍNCIPES _ 8.15 / POBRES _ 10.15-       
      PREVARICADORES _ 13.2 /  
      PRUDENTE _ 14.6, 8, 15 / PAIS_ 19.14_ / PRESUMIDO_ 21.24_ / PURO _ 22.11_  
 
R_ RETOS _ 2.7, 21, REIS _ 8.15 / RICO _ 10.15 / REDENTOR_ 23.11_  
     REMISSO (ENGANADOR) 12.24RA / REBELDE _ 15,10, 32 17.11_  
                                                                   ( 24.21_ Buscam mudanças )  
 
S_ SIMPLES _ 1.4, 11,32 7.7 / 1. 5 ... SÁBIO / SINCERO _ 2.21, 3.32 / 2. 8 _10.9 _11.5_ 13.6  
SERVO _ 12.9 _/ SOBERBO _ 13.10 _ 16.18-19_ / SANTOS..... _ sereno 17.27  
 
T _ TESTEMUNHA FALSA_ 6.19 , 12.17 / TOLO _ 10.14 / TRABALHADOR_ 16.26_  
TAGARELA _ 12.18_ 13.3_ 20.19 (‘boca aberta’) 
 
V_ VIOLENTO _ 3.31 / VICIOSO _ 6.12-14 / VIRTUOSOS _ 11.6 / VENDEDOR – 11.26  
      VIÚVA – 15.25_ / Homem VÃO_ 16.27 _ / VELHOS_ (cãs_ 16.31) 17.6 _ 20.29_ 23.22_  
      VALENTE _ 16.32_ / Vingativo_ não: 24.29 / Verdadeiro 12.17 / “vesgo “ 14.12, 16.2, 25 
 
X _ Xereta : fazem indagações maliciosas ( com más intenções)    - inquirem tudo o que se 
pode inquirir; até o íntimo de cada um, e o profundo do coração’ Sl 64.6  
 
Z_ ZOMBADOR_ 21.24_ ☺☺☺☺  
 

06  Trabalho, Riquezas e Bens  
 
A) TRABALHO  
Quem trabalha com mão enganosa, empobrece 
                         ( os que não trabalham direito, só tapeiam, só querem  tirar vantagens ) 
Pv 10. 4-6  corr  _             mas a mão dos diligentes enriquece 

Pv 10.5  quem ajunta no verão, é entendido _ quem dorme na sega, envergonha  
       * lavra sua terra, virá a fartar-se de pão _ segue a ociosos, é falto de juízo 

12.24_  A mão dos diligentes dominará_ os enganadores serão tributários 

13.4  *A alma dos diligentes engorda  

13.11 _ *Fazenda procedente de vaidade diminuirá 
               MAS quem ajunta com trabalho aumenta 

14.4_    * Sem bois, o celeiro fica limpo_  
              MAS pela força do boi há abundante colheita 

14.23 _  Em todo trabalho há proveito,  
16.26 _  o trabalhador trabalha para si mesmo, porque sua boca o instiga,  

18.9 _  *O negligente é irmão do desperdiçador  

20.13_  Não ames o sono (~) para que não empobreças 
             Abre teus olhos (~) te fartarás de pão 

21.25_ Os pensamentos do diligente ( dedicado ao trabalho) tendem à abundância,  
              MAS os do apressado tão somente à pobreza 

22.29_ Viste a um homem diligente ( dedicado ao seu trabalho)  
             (~) Perante reis será posto _ Não será posto perante os de baixa sorte,  
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23.21_ O beberrão, o comilão cairão em pobreza,e 
            - a sonolência traz os vestidos rotos, 23.21 ( indolente, não se dedica ao trabalho)  

27.18 _ Quem guarda a figueira (~) comerá o seu fruto   # olha pelo bom estado da planta:  
                                                      rega, tira as pragas, não deixa passarinho bicar os frutos 
           _ Quem vela por seu senhor (~)será honrado  ,  

27.18 _ Procura conhecer o estado de tuas ovelhas :  
          - põe o teu coração sobre o gado ☺ consciente de quanto TEM, 
          - cuida bem do que TEM, para fazer render.   ☺   
 

B)   Riquezas e Bens   

* Bem aventurado o que acha a sabedoria, adquire entendimento 

- Tudo o que podes desejar, não se pode comparar a ela 2. 6 

* Afasta teu caminho da mulher estranha, para que 
                     - todo teu trabalho não entre na casa de estranhos,5.8,10 

* Prepara no verão seu pão, 6.8  (~) Na sega ajunta seu mantimento 

6.10-11    * Ao preguiçoso : Até quando ficarás deitado ? 
Quando te levantarás do teu sono ? Assim te - sobrevirá a tua pobreza... e tua necessidade...  
 
*Melhor é a sabedoria que rubis 8.11, 18-19,21 

* Riquezas e honra estão com a sabedoria, Riquezas duráveis e justiça , *  
               - Melhor é o fruto da sabedoria do que o ouro  

- a sabedoria ‘faz herdar bens permanentes... enche seus tesouros...’  

10.2 - a justiça livra da morte_ Tesouros da impiedade para nada aproveitam, 

11.4_ mas a justiça livra da morte Não aproveitam as riquezas no dia da ira 
11.8_ O ímpio recebe salário enganoso, e quem semeia justiça ( recebe) ...galardão 

11.24 _ Alguns espalham e ainda lhes acrescenta  
             Outros retêm mais do que é justo...para sua perda  
11.25_ A alma generosa engordará , Quem regar, também será regado   
                    -  Quem confiar em suas riquezas, cairá 

11.28 _ Os justos reverdecerão como a rama 

12.11 _ Lavra sua terra(~) se fartará de pão, 12.11 

13.7 _ Há quem se faça rico, não tendo coisa nenhuma  
            - e quem se faça pobre, tendo grande riqueza 

13,8 _ O resgate da vida de cada um são suas riquezas ( para pensar...)  
           # o que resgata( ou não) a vida de cada um são os valores daquela pessoa !  

13.11_ Fazenda que procede de vaidade, diminuirá  
             - Quem ajunta pelo trabalho, terá aumento 

13.18_ Pobreza e afronta virão, ao que rejeita a correção 
                 O que aceita a correção _ será venerado !    
* O homem de bem deixa herança para os netos,  
          não só bens materiais, mas deixa o BEM como herança,  
           ex: Enoque com Lameque, Lameque com Sem.  
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13.22_ A riqueza do pecador é depositada para o justo 

13.23 _ Abundância de mantimento há na lavoura do pobre (?)  # parece um contra senso mas:                         
            é pobre por saber que seus recursos próprios são insuficientes então CONFIA EM  
              DEUS, daí ter mais do que suficiente para suprir as  suas necessidades _ Ver Mt 6.33  

# Há quem se consome por falta de juízo, 14.20  
14.24 O pobre é aborrecido até do companheiro 
 
# Os amigos dos ricos são muitos 

14.24? A coroa dos sábios é sua riqueza, 14.24 

17.2_ Servo prudente, dominará sobre o filho indigno, e entre os irmãos repartirá a herança 

17.16_ * De que serviria o preço na mão do tolo, para  
comprar a sabedoria, visto que não tem  entendimento ?  

18.11_ A fazenda do rico é sua cidade forte, e como um muro alto na sua imaginação,  
18.23_   O rico responde com durezas O pobre fala com rogos, 18.23 _   
              Riquezas granjeiam muitos amigos _  Ao pobre (até) seu ... amigo o deixa 

19.4 e 7 _ *Todos os irmãos do pobre o aborrecem,  quanto mais se afastarão dele seus 
'amigos' : - corre após eles com palavras que de nada servem 

19.14_ Casa e fazenda são herança dos pais mas a mulher ( esposa) prudente vem do Senhor 

 
De fato _ Riquezas não duram para sempre, Pv 27.24  
                 ( quando morrer, vai deixar tudo a outrem) Sl 49.17 
                    � ajuntai tesouros nos céus, Mt 6.20 # 

 07 DIRETRIZES :   Pai ao Filho... e instruções sobre a Sabedoria 
# a Bíblia diz : ‘Não julgueis’ Mt 7.1 no sentido de  CONDENAR uma pessoa  

NO ENTANTO, PROVÉRBIOS DÁ CRITÉRIOS PARA DISCERNIR O BEM E O MAL, o bom e o 
ruim * A fim de fazermos BOAS ESCOLHAS, rejeitando todo o mal _ nas situações e toda a 
companhia perniciosa  

sc FILHO MEU ... Desde o princípio, no Velho Testamento, no tempo de lei, Deus quer 
relacionamento de amor com o homem . Espera ser acatado por Suas criaturas, por Seus filhos 
pelo amor que sentem por Ele e não por medo ou obrigação Assim, Salomão registra o que 
ouviu de seu pai Davi,e é o mesmo que Deus quer dizer a todos os Seus filhos  
 
Siga...���� Filho meu ...  
Notem que as instruções são dadas com sim/ não : precisa seguir as duas instruções assim 
como a eletricidade precisa dos dois pólos, positivo e negativo,para ' funcionar' 
 
PROVÉRBIOS 1 _ ESTABELECE A RELAÇÃO PAI / FILHO e ADVERTE: não....  
Pv 1.1 sim ���� Ouve instrução de teu pai 1.18,10,15  
            Não deixes a doutrina de tua mãe 
            Não consintas que pecadores te tente com blandícias[.11-14 diz como agem 
             Não te ponhas a caminho com eles, desvia teu pé de suas veredas[.16-19 perfil  
 
PROVÉRBIOS 3      TRAZ DIRETRIZES GERAIS : convém ler com atenção 
                                   Gabarito para se conferir e acertar suas opções de vida  
Pv 3 .1 Não te esqueças da Minha Lei , 3.1  
���� (sim) guarda o mandamento no teu coração 
3.3 Não te desamparem a benignidade, a fidelidade, ���� Ata-as ao teu pescoço,  
3.5 ���� Escreve-as na tábua do teu coração ���� confia no SR de todo teu coração  
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        não te estribes no teu próprio entendimento  
           ���� (sim) reconhece-O em todos teus caminhos 
         não sejas sábio aos teus próprios olhos, ���� teme ao SR, aparta-te do mal 
3.9     ���� honra ao SR com tua fazenda, com as primícias de toda tua renda 3.9 
3.11 não rejeites a correção do SR, nem te enojes de Sua repreensão, 3. 11 
        não se apartem estas coisas de teus olhos,  
          ���� (sim) guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso 
3.25   Não temas o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios quando vier,  
3.27   Não detenhas dos seus donos o bem, estando na tua mão poder fazê-lo  
3. 28  Não digas:--“ Vai e torna, Amanhã to darei” ... tendo-o tu contigo, 3. 28 
3.29   Não maquines o mal contra teu próximo, pois habita contigo confiadamente,  
3.30   Não contendas com alguém sem razão, se não te tem feito mal,  
3.31  Não tenhas inveja do violento, nem escolhas nenhum de seus caminhos 
 
PROVÉRBIOS 4 _ ENFOCA A CORREÇÃO e ESTAR ATENTO À PRUDÊNCIA  
Pv 4.1-2, 4 ���� Ouví ...a correção do pai # evita o que é para não fazer  
���� Fica atento (sim) para conhecer a prudência, Pv 4.1-2, 4 
 
PROVÉRBIOS 5 _ ENFATIZA O FUGIR DA MULHER ESTRANHA 
Pv 5.20 Por que(?) filho meu, andarias atraído pela mulher licenciosa,  
                                - e abraçarias o seio da adúltera? 
 
PROVÉRBIOS 6 _ PARA EVITAR DE SER FIADOR  
Pv 6.3 ���� Faze...isto agora, filho meu: livra-te, pois já caíste nas mãos do teu próximo ���� vai, 
humilha-te, e importuna o teu próximo;( livre-se da fiança )  
 
PROVÉRBIOS 8 _ DAR OUVIDOS À PALAVRA TRAZ BÊNÇÃOS 
Pv 8.32 Agora... filhos, ouvi-me;  porque felizes são os que guardam os meus caminhos. 
 
PROVÉRBIOS 19 GUARDAR A PALAVRA MANTÉM NO CAMINHO DO SENHOR  
Pv 19.27 Adverte: Cessa, filho meu, de ouvir a instrução,  
                               e logo te desviarás das palavras do conhecimento. 
                Não deixes a Minha Lei, 
                 ���� Retenha (sim ) as Minhas palavras o teu coração 
ÚLTIMAS INSTRUÇÕES :  
Pv 23.19 Ouve tu, [filho] meu, sê sábio;  
                 dirige no caminho ( de Deus) o teu coração 
Pv 24.13 Come mel, [filho] meu, porque é bom, e do favo de mel, que é doce... 
                 # que estranha essa instrução !  
Pv 27.11 Sê sábio, [filho] meu, e alegra o meu coração,  
                 - para que eu tenha o que responder àquele que me vituperar. 
Pv 31.2 Que te direi, [filho] meu? e que te direi, ó [filho] do meu ventre?  
               e que te direi, ó [filho] dos meus votos?  
# geralmente as últimas palavras de uma pessoa são para serem muito consideradas  
 
Seguem conselhos a um rei:  
Todo homem é para ser líder e ‘rei em seu castelo (na família) 
Pv 31.  3   Não dês às mulheres tua força, nem teus caminhos às que destroem os reis. 
         .4 -7   Sê sóbrio( sim) : não ser beberrão 
                  ‘que não bebam, e se esqueçam da lei, e pervertam o direito de quem anda aflito  
                  Embebeda-se quem precisa afogar mágoas, v 6-7 .. 
.8 -9          Abre a tua boca a favor do mudo, a favor do direito de todos os desamparados. 
Pv 31.9    Abre a tua boca; julga retamente, e faze justiça aos pobres e aos necessitados. 
 
���� Guarda Meus mandamentos e VIVE, Ap 5.1, 3, 7, 8, 15, 18  
‘CONSIDERA (a Palavra) o Senhor te dará entendimento em tudo ‘ 2 Tm 2.7 #  
 

A cada mandamento seguem razões e conseqüências que acontecerão a qualquer um, 
mesmo que ignoradas. Ex: Você é multado, mesmo quando não sabe que parou em lugar 
proibido # É bom lê-las para se prevenir ! * * * 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Alguns destaques sobre a Sabedoria ,   Pv 1.20 -33 e cap.s 2 , 8 e 9  
1.20 -21 a sabedoria altissonantemente clama pelas ruas, nas encruzilhadas, 

no meio dos tumultos, às entradas das portas da cidade 

1.22 ATÉ QUANDO... ó estúpidos, amareis a estupidez? e até quando se deleitarão no  

- escárnio os escarnecedores, e odiarão os insensatos o conhecimento? 

1.23 ���� CONVERTEI-VOS ... pela minha repreensão;  

eis que derramarei sobre vós o meu; espírito e vos farei saber as minhas palavras. 

1.24 porque clamei e vós recusastes, estendi minha mão, não deram atenção 

1.25 antes, rejeitastes / não quisestes... 1 .26  
TAMBÉM EU ... diz a Sabedoria... (não responde...) 

1.27 vindo o vosso temor... sobrevindo-vos aperto e angústia, 

1.28 a mim clamarão ... mas eu não responde responderei 

De madrugada me buscarão, mas não me acharão,  

1.29 Porquanto aborreceram o conhecimento, não preferiram o temor do Senhor 

não quiseram o meu conselho, desprezaram toda minha repreensão 

1.31 Portanto, comerão do fruto do seu caminho, fartar-se-ão de seus próprios conselhos  

1.32 Porque o desvio dos simples os matará...a prosperidade dos loucos os destruirá  

1.33. mas o que me der ouvidos habitará seguro... estará descansado do temor do mal 

1.7 O temor do Senhor é o princípio do saber / da sabedoria  
os loucos desprezam a sabedoria e o ensino 

8.13 O temor do Senhor é aborrecer o mal : a soberba, a arrogância e o mau caminho 
e a boca perversa, eu os odeio. ver Sl 

8.22 – 32 a Sabedoria é Jesus _ ler e marcar na sua Bíblia Pv 8.34- 36 

8.34 Bem aventurado o que me der ouvidos, velando às minhas portas cada dia,  
                   esperando às ombreiras de minhas portas   # Sabedoria precisa ser buscada com 
empenho: não é mercadoria fácil, à disposição em qualquer esquina: 
  'Buscar-Me-eis e Me achareis quando Me buscardes de todo o vosso coração' Jr 29.13 

8.35 Porque o que Me achar, achará a VIDA e alcançará o favor do Senhor  

8.36 Mas o que pecar contra Mim, violentará sua própria alma :  
             # todos que Me aborrecem amam a morte –X- 

08    LEI   DO  BUMERANGUE  
         Lei do bumerangue: o que faz BEM ou MAL volta para si mesmo ! 

1ª  * Faz BEM ao próximo... 
 
quem se compadece dos humildes 14.21 / dos necessitados 13 / dos pobres 19.17 
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quem vê com bons olhos 22. 9 ( *se teus olhos forem bons...Mt 6.22 )  
quem sabe o que agrada 10.32 / quem alegra o outro, 13.9  
quem usa de benevolência 14.9 
quem apazigua contendas, 16.18 / o brilho no olhar, 15.30 / quem aconselha a paz, 12.20 
quem encobre a transgressão, 17. 9 ( não acusa, não ficar contando aos outros ) 
Resposta (língua) branda (15. 1, 25.15) benigna, 25.4 / responder bem,15.23 palavras certas, 
24.26 
a palavra dita a seu tempo, 25.11 / a doçura nos lábios, 16.21 / palavras suaves, 24 
            Lábios do conhecimento, 20.15 / quem dá ouvidos ( escuta, atende) 21.23 
 

1b* Faz BEM a si mesmo ...  
Quem evita a fiança, 11.15 / Atende (escuta,acode) ao próximo, 11.25 / guarda sua boca, 21.23 
quem adquire entendimento, 19. 8 / retira-se para longe do perverso, 22. 5 
quem confessa suas transgressões e as deixa /anda sinceramente, com sabedoria, 28.13,18, 26 

2a * Faz MAL ao próximo ... 
Quem acena com os olhos, 10.10 / encobre o ódio ( é falso) 10.18 / despreza seu próximo, 11.12 
quem coage (16.29) lisonjeia 14.21) seu companheiro / lisonjeia seu próximo, 29. 5 
quem divulga má fama, profere falso testemunho 25.18 / canta junto ao aflito, 25. 20  
quem engana e diz : “ Foi brincadeira !”26.19  
quem cedo, de madrugada, abençoa o amigo em alta voz , 27.14 
quem escarnece do pobre ( 17. 5) não toma conhecimento da causa do pobre,29. 7 
quem revolve a questão, 17. 9 / instiga contendas, 16.28 / suscita contendas, 15.18 
# A língua perversa, 15. 4 / o intrigante, 16.29 

2b * Faz MAL a si mesmo...  
o cruel : prejudica seu próprio corpo, quem segue o mal, Pv 11.17, 19 /  
quem busca sua própria glória, 25.27 / é sábio aos próprios olhos, 26.12 /  
quem confia em si mesmo, 28.26 / tem parte com o ladrão, 29.24 
quem aborrece a repreensão, 15.10 / tapa seus ouvidos ao clamor do pobre , 21.13  
quem fica por fiador, 11.15 / semeia perversidades, 22.8 / paga o bem com o mal,  
17.13 quem provoca a ira do rei, 20.2 / faz os retos se desviarem, 28.10  
           quem encobre suas transgressões, 28.13 / oprime o pobre, 22.16 ☺  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

09   LONGEVIDADE   E  QUEDA  

Longevidade é conseqüência, é sinal de bênção devida ...  
* O temor do Senhor aumenta os dias, Pv 10.27 _ MAS anos dos ímpios serão abreviados 
* Não esquecer da Lei do Senhor, Pv 3. 2 
* Aceitar as palavras do Pai, Pv 4.10 
* é dada pela Sabedoria, Pv 3.16 9.11  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

10 _ É preciso ser ensinável : há os que são... e os que não são  
*O temor do Senhor, princípio do saber , Pv 1.7 MAS os loucos desprezam a sabedoria e o ensino 
* Sábio de coração : aceita mandamentos, 10.8 O louco palrador : será transtornado 
* O caminho para a Vida é de quem guarda a correção, 10.17 
* Quem ama a correção, ama o conhecimento, Pv 12.1 Quem abandona a repreensão, ERRA 
Quem aborrece a repreensão é um bruto,  
* Quem teme o mandamento, será galardoado.  
   Quem despreza a Palavra, PERECERÁ, Pv 13.13  
Pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção  
*Guarda a repreensão,será venerado,15.5 O tolo despreza a correção de seu pai 
*Quem observa a repreensão, prudentemente se haverá,  
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* Correção molesta há para quem deixa a vereda, 
   quem aborrece a repreensão, morrerá, Pv 15.10 
* O escarnecedor não ama ao que o repreende,  
    - nem se chegará para os sábios, Pv 15.12  
* Os ouvidos que escutam a repreensão da Vida, no meio dos sábios habitarão, Pv 15.31 
* Quem escuta a repreensão, adquire entendimento, Pv 15.32  
   quem rejeita a correção, menospreza sua alma 
* Quem atenta prudentemente à Palavra, achará o bem , Pv 16.20 
* Mais profundamente entra a repreensão no prudente DO QUE cem açoites no tolo, Pv 17.10 
* O rebelde não busca senão o mal, Pv 17.11 
   Quem guardar o mandamento, guardará a sua alma  
    19.16 _ quem desprezar s/ caminhos, morrerá  
>ouve o conselho, recebe a correção, para que sejas sábio nos teus últimos dias Pv 19.20 
* Fere o escarnecedor, o simples tomará aviso, Pv 19.25 
* Repreende o entendido, ele aprenderá o conhecimento, Pv 19. 25 
>Cessa, filho meu,ouvindo a instrução, cessa de te desviares das palavras do conhecimento, 19.27  

* Os vergões das feridas, são a purificação dos maus,  
- como também as pancadas penetram até o mais íntimo do ventre, Pv 20.30 
*Quando o escarnecedor é castigado, o simples torna-se sábio, ???? 
*Quando o sábio é instruído, recebe o conhecimento 
* O ímpio endurece o rosto, 21.29 _  
* O reto considera seu caminho 
> Inclina teu ouvido, ouve as palavras dos sábios,aplica t/ coração à M/ ciência 22.17 
* Não fales aos ouvidos do tolo porque desprezará a sabedoria de tuas palavras, 23. 9 
*Aplica à disciplina o teu coração e teus ouvidos às palavras do conhecimento, 23.12  
* Como pendentes de ouro, gargantilhas de ouro fino, assim é 
...o sábio repreensor ao ouvido ouvinte, 25.12 
* o açoite é para o cavalo, o freio para o jumento,  
- e a vara para as costas do tolo 26. 3  
* Melhor é a repreensão aberta DO QUE o amor encoberto (fingido?) 27. 5 
* Fiéis são as feridas feitas pelo que ama mas os beijos do que aborrece são enganosos, 27. 6 
* Ainda que ‘ se soque ‘ o tolo, 
- não se iria dele sua estultícia, 27.22  
* Quem desvia seus ouvidos de ouvir a Lei, até sua oração será abominável, 28. 9 
Bem aventurado...quem continua/ teme, 28.14 QUEM endurece seu coração, virá a cair no mal 

* Quem repreende o h. achará depois mais favor  
 DO QUE o que lisonjeia com a língua, 28.23, 29.1 
Quem muitas vezes repreendido endurece a cerviz,  
será quebrantado de repente sem que aja cura. 

* O servo não se emendará com palavras, 29.19 _AINDA que te entenda, não te atenderá 29.19 
 
É preciso ser ensinável , pois  
* Melhor é o mancebo pobre e sábio  
DO QUE o rei velho e insensato que não se deixa mais admoestar, Ec 4.13 
* * *  

11     faz o BEM ,  faz o MAL  
 

1a* Faz o BEM ao próximo... o brilho no olhar, 15.30 
 
quem se compadece dos humildes 14.21  
dos necessitados 13  
dos pobres 19.17 
quem vê com bons olhos 22. 9 ( *se teus olhos forem bons...Mt 6.22 )  
quem sabe o que agrada 10.32  
quem alegra o outro, 13.9  
quem usa de benevolência, 14.9 
quem apazigua contendas, 16.18  
quem aconselha a paz, 12.20  
quem encobre a transgressão, 17. 9 ( não acusar, não ficar contando aos outros ) 
quem dá ouvidos ( escuta, atende) 21.23 
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A língua branda (15. 1, 25.15) e benigna, 25.4 / responder bem, 15.23 palavras certas, 24.26 
A palavra dita a seu tempo, 25.11 / a doçura nos lábios, 16.21 / palavras suaves, 24 
os Lábios do conhecimento, 20.15  
 

1b* Faz o  BEM a si mesmo ... Quem evita a fiança, 11.15  
Atende (escuta, acode) ao próximo, 11.25 
guarda sua boca, 21.23 / adquire entendimento, 19. 8 / retira-se p/ longe do perverso, 22. 5 
confessa s/ transgressões e as deixa, 28.13 / anda sinceramente , com sabedoria, 28.18 e 26 

2a * Faz o MAL ao próximo ... 
Quem acena com os olhos, 10.10 / encobre o ódio ( é falso) 10.18 / despreza seu próximo, 11.12 
coage (16.29) / lisonjeia 14.21) seu companheiro / lisonjeia seu próximo, 29. 5 
divulga má fama, profere falso testemunho 25.18 / canta junto ao aflito, 25. 20  
engana e diz : “ Foi brincadeira !”26.19  
quem cedo, de madrugada, abençoa o amigo em alta voz , 27.14 
quem escarnece do pobre ( 17. 5) e não toma conhecimento da causa do pobre,29. 7 
revolve a questão, 17. 9 / instiga contendas, 16.28 / suscita contendas, 15.18 
a língua perversa, 15. 4 / o intrigante, 16.29 
 

2b * Faz MAL a si mesmo... ´o cruel : prejudica seu próprio corpo  
Quem segue o mal, 11.17, 19 / busca a própria glória,25.27 / é sábio aos próprios olhos, 26.12  
confia em si mesmo, 28.26 / tem parte com o ladrão, 29.24 / fica por fiador, 11.15  
aborrece a repreensão, 15.10 / tapa seus ouvidos ao clamor do pobre , 21.13 /  
semeia perversidades, 22.8 / paga o bem com o mal, 17.13/ oprime o pobre, 22.16 
provoca a ira do rei, 20.2 / faz os retos se desviarem, 28.10 /  
encobre suas transgressões, 28.13 ☺  
 

 12    Há os que... 
        # a Bíblia diz : ‘Não julgueis’ Mt 7.1 no sentido de: não CONDENAR uma pessoa  

NO ENTANTO, PROVÉRBIOS DÁ CRITÉRIOS PARA DISCERNIR O BEM E O MAL,  
O bom e o ruim : A fim de fazermos BOAS ESCOLHAS, rejeitando todo o mal _seja nas 
situações, seja toda a companhia de pessoas perniciosas  
 

a) Há uma geração que...  
 
30.11 ... que amaldiçoa o pai, não bendiz sua mãe 
30.12      que é pura aos seus olhos e nunca foi lavada de sua imundícia  
30.13-14 ... cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas,  
               cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas 
                para (finalidade) consumirem da terra os aflitos e os necessitados entre os homens 
 
b) 13.7 ... Há quem se faça rico sem ter nada 
                E quem se faça pobre, tendo grande riqueza 
13.23 ...  Há os que se consomem por falta de juízo 
14.12       Há caminho que parece direito mas o fim deles são A MORTE 16.25  
11.24        Há alguns que espalham e ainda se lhes acrescentam , 
                 -  outros que retêm mais do que é justo ,mas é para sua perda 
12.18 ... Há alguns cujas palavras são como pontas de espada  
 
c) 30.18, 29  Há 3 coisas que me maravilham, e a quarta não a conheço ..... 
                     Há 3 coisas que têm bom andar , e o quarto passeia muito bem ... 

Confira os textos na Bíblia  * * * 
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d) Outros, tendem para o mal  
2.12 (há) o homem que diz coisas perversas 
2.13 homens que deixam as veredas da retidão para andar nos caminhos das trevas 
2.14 que se alegram de fazer o mal 
que folgam com as perversidades dos maus 
2.15 que seguem veredas tortuosas e se desviam nos seus caminhos 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

13 _    MELHOR É ...  
 
3.14   MELHOR É... a sabedoria DO QUE a prata 
12.9    _ quem se estima em pouco e tem servos 
                         DO QUE quem se honra a si mesmo, e tem falta de pão 
15.16    _ o pouco com o temor do Senhor 
                        DO QUE grande tesouro com inquietação 
15.61_ comida de hortaliça onde há amor 
                       DO QUE boi gordo e com ele o ódio 
16.8 _ o pouco com justiça DO QUE abundância...com injustiça  
16.16 _ Quanto melhor é adquirir sabedoria DO QUE o ouro  
                         # e a prudência é mais excelente do que a prata 
16.19 _ Ser humilde de espírito com os mansos 
                    DO QUE repartir despojos com os soberbos 
16.32 Melhor é o longânimo DO QUE o valente, 16.32 
                    - quem governa seu espírito DO QUE. o que toma uma cidade  
17.1 _ Bocado seco com tranqüilidade DO QUE casa cheia de carne com contenda  
                   ☺ Notar o contraste : muitas vezes, essa carne era proveniente de sacrifícios  
                       pacíficos oferecidos como costume na Lei, em ocasiões festivas ex: Ano Novo 
19.1 _  Melhor pobre e sincero DO QUE perverso de lábios e tolo 
19.13_ Melhor morar num canto qualquer,  
                    *DO QUE com mulher rixosa em casa ampla, 21.9 e 19  
             *Melhor .morar no deserto DO QUE com mulher rixosa e iracunda,  
19.22  Melhor é o pobre DO QUE o mentiroso  
22.1_  Mais digno escolher o bom nome DO QUE muitas riquezas,  
                                             a graça,  DO QUE riquezas e honras ( ouro)  
25.7 _ Melhor é que te digam : - ‘Sobe para aqui’ ( por ser bem considerado )  
_                 DO QUE ser humilhado perante o príncipe que teus olhos já viram  
                   ☺ Aqui, fala de costume sobre LUGARES à mesa :  
-quanto MAIS considerada a pessoa, mais próximo do rei eram seus lugares. Poderia acontecer 
de alguém se ACHAR muita coisa, e se sentar em certo lugar de destaque, e depois ter de ceder 
seu lugar a quem fosse mais considerado do que ele.  
 
27.5    Melhor é a repreensão aberta DO QUE o amor fingido 
27.10   o vizinho perto DO QUE o irmão longe 
28. 6 .   o pobre sincero DO QUE ricos perversos 
 
* Melhor é serem dois do que um, Ec 4.12 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

14     QUEM VAI SE DAR BEM  
 
* Vai se dar bem, quem ... observa tudo o que Deus diz Pv 3,1, 5.13   
a)  lembra da Lei, guarda os mandamentos, confia no Senhor de todo coração 
b)  reconhece-O em todos seus caminhos, teme ao Senhor, aparta-se do mal 
c)  não é sábio aos próprios olhos 
d)  Honra ao SENHOR com sua renda [ primícias ]  
e)  aceita a correção, a repreensão, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, 3.21 
 
ACATA _ pede conselho, 13.10 e dá ouvidos a conselhos,12.15 e 11 .27  
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guarda a correção,11.17 /ama a correção, 12. 1 /  
aceita ( 6.20) guarda a repreensão, 13.18 / observa e escuta a repreensão, 15.5,32  
 
 
ALVOS _ cedo busca o bem,11.27 / ama a pureza de coração,22. 11 /  
Guarda o seu coração, 4.23  
Ama , busca, guarda a SABEDORIA: ler Pv 4 , 5.1 e 18  
 
ANDA _ não anda com pecadores, 1.15 / Anda em sinceridade, 11.9 e 28.18 / 
ANDA com sábios, 13.20 / anda em sabedoria, 28.26 / ... na retidão, 14.2 / ...  
RETAMENTE, 15.21 / segue a justiça, 15.9 e a beneficência , 21.21 /  
guarda seu caminho( 16.17) ordena-os bem, 4.26  
- retira-se para longe do perverso 22. 5 / pondera vereda dos pés, 4.26  
 
CRESCE _ adquire entendimento, 19.8 / cultiva a inteligência, dá ouvidos à sabedoria, 8.34 
- adquire a sabedoria, 4. 5 -12 ☺ como ? ler Pv 4.5-12 Pv 7, 8 e 9  
 
DINHEIRO _ distribui ( não é sovina ) 11.24 / ajunta dinheiro com seu próprio trabalho,13.11 
compadece-se dos humildes, dos necessitados (14.21 e 31) e do pobre, 19.17  
 
FAZ _ não consente cair na “lábia”de pecadores 1. 15?/ semeia a justiça, 11.18 /  
atende (quando alguém pede) 11.5 / ganha almas, 11.29 / age fielmente,12.22 /  
pratica o bem, 14. 22 / vê com bons olhos, 22. 9 
> se teus olhos forem bons, todo teu corpo será luminoso Mt 6.22 
Repreende ao que diz ao ímpio : -- “ Justo és.” 24.24 / repreende o homem, 28.23 
 
FALA_ modera seus lábios, 11... / diz a verdade,12.17 / aconselham a paz, 12.20 
guarda sua palavra,17.27 ( toma cuidado com o que fala e cumpre o que diz ) 
guarda sua boca, sua língua, 21. 23 ☺ toma cuidado com o que fala, pensa para falar !  
é amável de língua, 22.? / responde com palavras retas, 24.26  
 
FAMÍLIA _ ama / cedo corrige seu filho,13.24 / encontra uma esposa, 18.22 /  
- afasta-se da mulher estranha,  
- alegra-se com a mulher da mocidade, 5.18  
 
EVITA _ detesta o suborno, 15.27 ☺ não abre mão de seus valores por benefícios materiais.  
- não acusa a transgressão, 17.9 /  
 
LIVRA-SE _ Livra-se do mau caminho, do que fala perversidades, 2.12,13 
- do que anda desviado... do que se alegra em fazer mal, 2.14 
- da mulher estranha, 2.16 _ 6.24 _ 7.5  
 
NEGÓCIOS _ evita a fiança 11.15, livra-te, 6.1-5 / 
vende o trigo (não retém o produto para subir o preço ) 24.26  
 
OBEDECE _ ouve (sim) a instrução do pai, não deixa a doutrina da mãe, 1. 8,10, nem a lei , 7.2  
teme o Mandamento 13.13 / guarda o mandamento e tem temor do Senhor, 19.8,23  
atenta prudentemente à Palavra, 16.20 (17.27) / confia no Senhor, 16. .... /  
buscam ao Senhor, 28. 5,13 / guardam a Lei, 28. 7 
confessa suas transgressões e as deixa, 28.13 / confia no Senhor, 28.25 
 
TEMPERAMENTO _ o homem bom, 14.14 / o longânimo, 16.32 /  
TRABALHO _ ajunta no verão,10. 5 / lavra sua terra = TRABALHA, 12.11 e 28.19  
Cuida da figueira e Atenta para o seu senhor , 27.28 ☺  

15    QUEM VAISE DAR  MAL  
 
ALVOS _ procura o mal, 11.27 / Cuida em fazer mal, 24.8 
SABEDORIA...não é com ele : recusa( 1.21) não dá atenção... rejeita conselho, 1.25 ler Pv 8.36  
 
ANDA _ perverte seus caminhos,10.9 / segue o mal, 11.19 / segue a ociosos, 12.11, 28.29 
companheiro de tolos, 13.20 / deixa a vereda da justiça, 15.10 
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anda desviado do bom caminho, 21.16 / anda sem correção 7, 23 
 
ATITUDES_ acena com os olhos,10. 10 / encobre o ódio (é falso ), 10. 18 / se vangloria, 12. 9  
despreza os outros: seu próximo (11.12) e seu companheiro, 14.21 /  
 
DINHEIRO _ confia em suas riquezas, 11.28 / age com avareza, 15.27 / rouba ao pobre, e ao 
aflito, 22.23 
oprime o pobre, dá ao rico ( para bajular ? para se engrandecer ? ) 22.16 
 
FAMÍLIA _ perturba sua casa, 11.29 / não faz uso da vara (no filho) 13.24 / gera um tolo, 17. 19, 
20, 21  
adultera 6.29, 32 , atraído ( 5....) deixa-se seduzir por lisonjas da estranha, 7.21-25? e 9.13-18 
 
FALA _ Desboca-se em mentiras, 14.25 / tem língua dobre ( fala e não cumpre )17. 
responde antes de ouvir, 18.13 / diz ao ímpio : --- Justo és.24.24  
Gaba-se falsamente de dádivas, 25.14 / profere falso testemunho, 25.18 
canta junto ao aflito, 25. 20 / aborrece e dissimula c/ lábios 26. 24 
- de madrugada, abençoa o amigo em alta voz, 27.14  
- lisonjeia seu próximo, 29.5 / é precipitado no falar 29. 20  
 
FAZ _ prega a maldade, 13.17 /se consomem por falta de juízo, 13.23 / pratica o mal, 14.22  
oprime (14.31) e escarnece ( 17.5) do pobre / fecha os olhos para imaginar coisas ruins  
alegra-se da calamidade, 17.5 / torna o mal por bem, 17.13 / revolve a questão, 17. 9 /  
paga o bem com o mal, 17.13 / tem maus intentos, ???? / dá-se a bebidas fortes, 20. 1  
justifica o ímpio, condena o justo, 17.15 / ama a contenda e a transgressão, 17. 19  
pleiteia por algo, 18. 17 ☺ ( ver se TEM razão ou quer ‘criar de caso’  
provoca a ira do rei, 20. 2 / entremete-se em questão alheia, 26.17  
tapa seu ouvido ao clamor do pobre, 21.13 / semeia perversidades, 22.8 
confia no desleal em tempo de angústia, 25. 19 / engana o próximo de “brincadeira “ 26.19  
manda mensagem pela mão do tolo 25. ??? / concede honra ao tolo, 26.6, 8 
# cava uma cova, 26.27 ☺ faz coisas que podem levar à ruína e à morte  
# rola uma pedra, 26.27 ☺ e coisas que põem cair sobre ele e esmagá-lo !  
- faz c/ q/ os retos errem por mau caminho, 28.10 / cria o servo com mimos, desde a infância 29. 21  
 
ÍMPIO _ despreza a Palavra (13.13) e os caminhos do Senhor, 19.16 / endurece seu coração 
28.14  
Desvia-se de Seus caminhos, comete deslize no seu coração, 14.2, 14 
deixam a Lei, desvia seus ouvidos de ouvi-la 28.4, 9 – 10 / encobre suas transgressões, 28.13  
 
NEGÓCIOS _ retém mais do que é justo, 11.24 / retém o trigo, 11.26 / fica por fiador, 11.15 e 6.1 
- aumenta os bens com usura, ganância, 28. 8 / tem parte com o ladrão 29. 24 
- Apressa-se a enriquecer, 28. 20 / quer enriquecer depressa 28. 22 
* Rouba pai e mãe e diz : - “Não é transgressão “ 28.24 
REPREENSÃO _ deixa (10.17) e aborrece a repreensão,12.1  
                               rejeita a correção, 13.18, 15.32 e 16.30 
 
TEMPERAMENTO _ fica indignado à toa,14.17 / é de espírito impaciente,14.29 /  
Soberbo e altivo de espírito, 16.18 / se isola, 18. 1 / respira mentiras, 19. 1 
-não pode conter o seu espírito, 25.28 / confia em seu próprio coração, 28.26 
- o homicida (odeia seu  irmão ) 28 17 
- Muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, 29. 1 
REBELDE: aborrece a correção, despreza a repreensão, 5.3-4, 12  
 
TRABALHO _ dorme na sega, 10. 5 / é negligente, 18. 9 /  
ESTUDO _ não escuta os seus ensinadores, 7. 13 / não inclina os ouvidos aos seus mestres 
 
*Se fores sábio, para ti serás _ Se escarnecedor, só tu o suportarás, 9.12 ☺☺☺☺  
 
 Fim  
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