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Provérbios
Introdução

Muitos acham que o que está escrito na Bíblia
tem o único propósito de nos levar para o céu
— acertar-se com Deus, salvar a alma por toda a
eternidade. Sem dúvida, essa preocupação existe,
mas não é a única. Há também o propósito de nos
ensinar a viver neste mundo — uma vida plena
e saudável. Nas Escrituras, o céu não é o foco
principal, em relação ao qual a terra seria uma
consequência inevitável. “Assim na terra como no
céu” é a oração de Jesus.
“Sabedoria” é o termo bíblico para esse viver
diário “assim na terra como no céu”. A sabedoria
é a arte de viver com desenvoltura em quaisquer
condições. Na prática, ela não está diretamente
ligada à informação ou ao conhecimento. Ser
formado numa universidade não garante sabedoria
— nem é seu interesse principal afastar-nos dos
pântanos morais, apesar de exercer profundo efeito
moral em nós.
A sabedoria tem relação direta com tornarse preparado para honrar os pais, criar nossos
filhos, lidar com dinheiro, conduzir a sexualidade,
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trabalhar e exercitar liderança, usar bem as
palavras, tratar os amigos com gentileza, comer e
beber saudavelmente, cultivar emoções e atitudes
em relação aos outros de modo pacífico. Amarrada
a todos esses itens está a insistência em que
nosso modo de pensar e corresponder a Deus é
a coisa mais prática que fazemos. Na questão da
praticidade cotidiana, nada, absolutamente nada
precede a Deus.
Provérbios concentra-se nessas preocupações
mais que qualquer outro livro da Bíblia. A atenção
ao aqui e agora está presente nas histórias, na
legislação, nas orações e nos sermões espalhados
sobre as milhares de páginas da Bíblia. Mas
Provérbios destila tudo em imagens e aforismos
interessantíssimos que nos mantêm conectados em
santa obediência à regulamentação divina.
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As palavras sábias de Salomão
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Estas são as palavras sábias de Salomão,
filho de Davi, rei de Israel,
Escritas para nos ensinar a viver de modo bom e
  justo,
para entendermos o verdadeiro sentido da vida.
É um manual para a vida,
para aprendermos o que é certo, justo e
  honesto;
Parar ensinar aos inexperientes como a vida é,
e dar aos jovens uma compreensão da realidade.
Há aqui também lições até para quem é vivido,
e ensino para os mais experientes —
Mais sabedoria para examinar e compreender
  profundamente
a própria vida, provérbios e palavras sábias.

8

Provérbios 1:7-15

Comece com o Eterno
Tudo começa com o Eterno — ele é a chave
  de tudo!
Todo conhecimento e entendimento vêm dele!
Só os ignorantes esnobam tal sabedoria.
Preste muita atenção, amigo, ao que seu pai diz
e nunca se esqueça do que aprendeu desde o
   colo da sua mãe.
Use seus conselhos como coroa na cabeça
em sinal de orgulho, dignidade e honra.
Amigo, se as más companhias são uma tentação,
caia fora enquanto é tempo.
Se dizem: “Vamos sair para ‘aprontar’.
Vamos sair por aí batendo e roubando para nos
  divertir.
Vamos deixá-los sem nada,
queremos vê-los morrer.
Pegaremos o que pudermos
e levaremos tudo para casa.
Venha com a gente! Isso é que é diversão!
Dividimos tudo em partes iguais”.
Ah, amigo. Nem olhe mais para essa gente;
e simplesmente dê as costas.
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Provérbios 1:16-23

Eles correm para a própria destruição,
arruínam tudo em que põem a mão.
Ninguém rouba um banco
enquanto todos estão olhando.
Mas é exatamente o que eles fazem —
estão arriscando a vida.
Sabe o que acontece quando a ganância
   toma o controle:
quanto mais você tem, menos você é.

A Sabedoria
A sabedoria sai à rua e grita,
e no centro da cidade, faz seu discurso.
No meio da rua agitada, toma seu lugar,
e na esquina mais movimentada, ela grita:
“Ignorantes! Até quando vocês terão prazer
  na ignorância?
Cínicos! Até quando alimentarão seu cinismo?
Cabeças-duras! Até quando se recusarão
  a aprender?
Deem meia-volta! Posso mudar sua vida.
Estou pronta para derramar meu espírito
  de sabedoria,
e para dizer a vocês tudo que sei.
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Provérbios 1:24-31

Mas eu chamo, chamo, e vocês se fingem
  de surdos;
tento me aproximar de vocês, mas sou ignorada.
“Vocês riem do meu conselho
e fazem pouco caso da minha repreensão:
como posso levá-los a sério?
Pois então, vou virar a mesa e rir da sua desgraça!
O que podem fazer se a casa cair
e sua vida se despedaçar?
E se a catástrofe atingir vocês e acabar com
  sua vida,
deixando apenas um monte de cinzas?
Aí, vocês precisarão de mim.
Vão me chamar, mas não esperem resposta.
E não importa quanto vocês procurem,
   não me encontrarão.
“Porque vocês desprezaram o conhecimento
e não deram a mínima para o temor do Eterno,
Porque vocês não aceitaram meu conselho
e ignoraram todas as minhas ofertas
  de ensinamento,
Vocês fizeram a própria cama: agora, deitem nela!
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Provérbios 1:31-2:5

Quiseram a coisa do seu jeito:
   o que mais esperam?
Não enxergam o que acontece, seus ignorantes?
A negligência mata; a arrogância leva à destruição.
Mas, se vocês me derem atenção,
poderão ficar tranquilos, pois estarão em
  boas mãos”.
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Sabedoria sua Prioridade

Amigo, leve a sério o que estou dizendo:
guarde meus conselhos, tenha-os com você
   a vida inteira.
Fique de ouvidos atentos para a sabedoria,
firme seu coração numa vida de entendimento.
Isto mesmo: se fizer da sabedoria a sua
  prioridade
e pedir discernimento de todo o coração,
Buscar sabedoria como se busca por ouro puro
e como se procura o grande tesouro escondido,
acredite, antes que se dê conta, entenderá como
   honrar o Eterno
e terá descoberto o conhecimento de Deus.
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Provérbios 2:6-14

E o motivo é este: o Eterno distribui sabedoria
  de graça
e é generoso em dar conhecimento e
  entendimento.
Ele é uma mina de bom senso para os que desejam
  viver bem,
e protege como um guarda-costas quem é justo
  sincero.
Ele dirige os passos dos que vivem honestamente
e dá atenção especial aos que lhe são fiéis.
Assim, agora que você pode escolher o que é
   verdadeiro e justo
descubra todos os bons caminhos!
A sabedoria será a sua melhor amiga;
o conhecimento, sua companhia agradável.
O bom senso irá à frente, para protegê-lo,
e o discernimento ficará de olho em você.
Eles o guardarão de tomar decisões erradas
ou de seguir na direção indevida
Daqueles que se perderam completamente
e não conseguem mais diferenciar a trilha
  da mata,
Dos que são maus e adoram fazer o jogo
   da maldade e celebram a perversidade,
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Provérbios 2:15-22

Que andam por caminhos que levam a becos
  sem saída,
e vagam por labirintos que os desviam
   do caminho certo.
Só a sabedoria poderá livrá-lo da sedução
   da pervertida —
aquela, de fala persuasiva,
Que é infiel ao marido, seu companheiro
   desde a juventude,
e faz pouco caso dos votos feitos diante de Deus.
Seu estilo de vida é condenável,
e cada passo a conduz para mais perto
  do inferno.
Quem se junta a ela não consegue voltar,
jamais porá os pés de volta no caminho da vida.
Então, junte-se à companhia de pessoas de bem,
mantenha os pés no caminho da justiça.
Pois as pessoas de bem é que habitarão esta terra;
gente íntegra é que permanecerá aqui.
Os corruptos perderão a vida;
os desonestos partirão definitivamente.
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A MENSAGEM: SOLO - NOVO TESTAMENTO

Um Devocional que foi projetado para ensiná-lo a estudar a
Bíblia e a desenvolver uma conversa íntima com Deus.
Este livro apresenta devocionais baseados no clássico método
lectio divina: ler, pensar, orar e viver as Escrituras para convidar
o Deus infinito e onisciente a fazer morada em sua vida.
A Mensagem: Solo - Novo Testamento nos ensina a viver a
Bíblia, não somente estudá-la, nos instrui a meditar na Escritura
e absorvê-la, a conversar com Deus abertamente e a viver o
que já se tornou parte de nós - Sua Palavra.
Você aprenderá a silenciar sua voz e as vozes da
responsabilidade, do ego, da família e até mesmo da religião
para ouvir o que Deus tem a dizer.
Disponível em 5 cores diferentes, escolha já o seu e vivencie
uma relação de intimidade com o pai.
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SÉRIE A MENSAGEM

Excelentes livros de bolso baseados nos textos da Bíblia A Mensagem. Com uma linguagem clara e fiel à Bíblia, estes livros trarão
a você uma ampla e diferente visão dos ensinamentos de Deus.
No livro O Evangelho de João, você poderá ler o que João testemunhou enquanto caminhava ao lado de Jesus, o homem
que teve o maior impacto de todos os tempos sobre o mundo. Em A Mensagem de Esperança, você verá como a vida,
morte e ressurreição de Jesus demonstram que Deus verdadeiramente anseia por nossa salvação e em O Livro de
Provérbios, temos o grande manual de Deus para a nossa vida.
Já O Livro da Promessa apresenta uma ampla compreensão das
diversas áreas de nossa Vida. Mas não para por aí, a série também conta com O Livro de Salmos, com passagens escritas em
linguagem contemporânea e em forma de louvor ao nosso Criador.
Para todas as horas e em todos os lugares, os livros de bolso da
Série A Mensagem são uma excelente opção para uma leitura fácil
e objetiva da Palavra de Deus.
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APRENDENDO A PLANAR

Nosso mundo cansado necessita deste livro agora mesmo!
Avery e Matt Willis nos lembram que mesmo nos tempos de
angústia, Deus está no controle e tem um plano para cada um
de nós. Aprendendo a Planar o desafiará a sair do caminho
em que está e deixar que Deus o direcione. Depois disso, tudo
será possível!
Avery Willis e seu neto Matt Willis escrevem em Aprendendo a
Planar como Deus usa as dificuldades da vida para alinhá-las
ao Seu propósito, e o resultado nos fará “planar”. Assim como
a mãe águia desperta seu ninho para incentivar seus filhotes a
voarem, Deus “desperta o nosso ninho”. Com prólogo escrito
por Rick Warren e prefácio de Henry Blackaby, essa experiência nos fará crescer e desenvolver uma maturidade espiritual.
Descubra as bênçãos incríveis em meio às circunstâncias desagradáveis.

WWW.BVFILMS.COM.BR ❖ (21) 2127-2600

MINHA PRIMEIRA MENSAGEM

Como pais, queremos que nossos ﬁlhos descubram o valor da
Palavra de Deus, não é mesmo? Contudo, a leitura bíblica pode
ser desaﬁadora, repleta de conceitos e linguagens difíceis que
soam de maneira confusa aos ouvidos dos nossos pequeninos.
Determinada a proporcionar um material de qualidade especíﬁco para este público, a BV Books traz Minha Primeira Mensagem, uma Bíblia única que transforma os devocionais da família
em uma experiência interativa e divertida.
Eugene H. Peterson (Bíblia The Message) nos proporcionou
esta preciosa versão bíblica, com uma tradução de fácil entendimento que narra cinquenta das histórias mais queridas da
Bíblia. Minha Primeira Mensagem contém ilustrações vibrantes
que trazem vida a estas lições eternas. Aﬁnal, como a própria
Escritura Sagrada diz:
“Mostre a direção da vida para seus ﬁlhos
e, mesmo quando forem velhos, eles
não se perderão.” Provérbios 22.6
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O DESAFIO DE AMAR

O amor incondicional é apaixonadamente declarado nas cerimônias de casamento, mas raramente posto em prática na vida
real. Como resultado, algumas expectativas românticas são
sempre substituídas por decepções em casa. Contudo, essa
situação não pode permanecer desta forma.
O livro O Desafio de Amar é um desafio de 40 dias para maridos e esposas que desejam entender e praticar o amor incondicional. Independentemente de como esteja o seu casamento,
ameaçado ou forte e saudável, O Desafio de Amar é uma estrada que precisa ser seguida.
É hora de descobrir os segredos de um casamento cheio de
vida e da verdadeira intimidade. Aceite o desafio!
“Tudo sofre, tudo crê, tudo espera,
tudo suporta. O amor jamais acaba.”
1 Coríntios 13:7-8.
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ACALMA MEU ANSIOSO CORAÇÃO

Mulheres se preocupam demais. Nós nos preocupamos com
ﬁlhos, amigos, carreira, famíllias, maridos – a lista não para de
crescer. Sim, queremos estar satisfeitas e conﬁar nossas preocupações a Deus, mas não é fácil deixá-las ir e nos libertar dos
pesos da angústia.
Se você está cansada de se preocupar com todos os riscos
de sua vida e quer experimentar a tranquillidade e a satisfação
prometidas nas Escrituras, Acalma Meu Ansioso Coração é o
lirvo que você estava procurando. Cheio de encorajamento e
medidas práticas para superar a ansiedade, este livro inclui um
Estudo Bíblico de doze semanas que a ajudará a descobrir o
que a Bíblia diz sobre a satisfação e quais são as maneiras de
aplicá-la em sua vida cotidiana. Também está disponível uma
seção para registrar seus pensamentos enquanto você aprende os ensinamentos de Deus.
Em Acalma Meu Ansioso Coração, você poderá se libertar da
angústia e descobrir a satisfação que há quando se conﬁa em
Deus.

WWW.BVFILMS.COM.BR ❖ (21) 2127-2600

É um manual para a vida,
para aprendermos o que é certo, justo e honesto.
PROVÉRBIOS 1:3

A

Bíblia não se trata apenas de levar as pessoas para
o céu. Isso é apenas uma parte do propósito em si.
Os Provérbios representam o “manual de Deus

para a vida” – sendo útil e aplicável. Essas verdades nos ensinam
como honrar a Deus com nossas palavras, nosso trabalho e nosso
dinheiro, bem como saber lidar com a tentação e ganhar sabedoria.
Reformulados do hebraico original em uma linguagem fascinante e
moderna, os Provérbios trazem o conhecimento da Palavra de uma
forma muito mais clara e real.

VIVA A MENSAGEM DE DEUS.
ENCONTRE A ESPERANÇA.
SEJA TRANSFORMADO.

