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Lição 1 – INTRODUÇÃO AO LIVRO DE
PROVÉRBIOS
INTRODUZIR:
Quem escreveu a maioria do livro do Provérbios? Lemos em
Provérbios 1:1 que foi o rei Salomão, o filho do rei David, da
nação de Israel. No fim do livro aparecem outros autores que
também contribuiram como Ezequias (25-29) e Agur (30-33).
Quem foi Salomão e o que ele sabia? Leia 1 Reis 4:21, 29-34.
1.1. Por que Salomão tinha fama nestes versículos?
1.2. Quantos provérbios e quantos cânticos ele escreveu (v.32)?
1.3. Quantas nações queriam saber da sabedoria de Salomão
(v.34)?
1.4. De que coisas na natureza Salomão tinha conhecimento
(v.34)?
REFLETIR:
1.5. Qual é um provérbio africano que você costuma usar e qual
é o significado?
1.6. Por que usamos provérbios?
ESTUDAR:
Leia Provérbios 1:1-7. Estes versículos falam de vários benefícios
que alguém pode receber quando perceber e seguir estes
provérbios.
1.7. Quais são estes benefícios?

1.8. Os provérbios de Salomão dão sabedoria e entendimento.
Acha que os provérbios do seu dialeto também têm o
mesmo propósito?
1.9. Versículo 4 diz que estes provérbios ajudarão quais pessoas?
Ajudarão os inexperientes e os jovens. Versículo 5 adiciona que
ajudarão o sábio e quem tem discernimento.
1.10. Acha que estes 4 grupos - os jovens, os inexperientes, os
sábios, e os que tem discernimento – incluem todo tipo da
pessoa? Por que?
1.11. Qual é a chave ou princípio de conhecimento segundo
versículo 7?
1.12. “O temor do Senhor” refere-se ao respeito ou reverência ao
Senhor, não ao próprio medo. Como uma pessoa pode
mostrar o temor do Senhor na sua vida?
VERSÍCULO DE MEMÓRIA: Provérbios 1:7

(Mais leitura para o professor sobre a importância de sabedoria: Provérbios
1:8-19 e capítulo 2.)

Lição 2 – PROSPERIDADE E PAZ
REFLETIR: Você conhece um provérbio africano sobre
prosperidade ou paz ?
ESTUDAR:
Provérbios são como poesias. Falam de comportamentos e
atitudes da forma indireta. Há um provérbio português que diz:
“Não deixes para amanhã o que podes fazer hoje”. Esse está a
nos aconselhar para fazer o que temos que fazer ainda hoje, se
não, amanhã podia ser tarde de mais.
Qualquer provérbio é um princípio ou verdade que nos orienta.
Não são garantidas em todas as situações e em todas as vidas.
São princípios que mostram a maneira que a vida geralmente
funciona. Esses ajudam-nos de saber como viver com mais
sucesso e vigor.
2.1. Para muitos moçambicanos, o que significa prosperidade?
Leia Provérbios 3:1-12. Veja os comportamentos o mestre sábio
diz para manter e quais são os resultados disso.
2.2. Em Provérbios 3:1 qual é a instrução do mestre para seu
aluno?
2.3. Em Provérbios 3:2 quais são os resultados de seguir os
ensinamentos?
2.4. Se você pessoalmente podia escolher receber somente um
destes benefícios qual você ia escolher? Por que?
2.5. Em Provérbios 3:4 o mestre diz se mantermos amor, teremos
o favor de quem?

2.6. Em quais maneiras você acha que a graça e o favor de Deus
pode nos trazer prosperidade? (R: Por exemplo, Deus nos dá
dons e habilidades que usamos para trabalhar. Pode nos trazer
em contacto com pessoas que nos ajudam, Deus dá nos paz,
alegria, salvação, chuva, etc.)
2.7. Em quais maneiras o favor dos homens pode nos trazer
prosperidade? (R: Por exemplo, oferecer emprego, amizade,
ensinamento, bolso de estudo)
Jesus quando era menino na terra cresceu na estatura, em
sabedoria, e em graça para com Deus e os homens. (Lucas 2:52)
Se queremos ser realmente prósperos em cada área da vida,
temos que manter bons relacionamentos com Deus e com as
pessoas.
2.8. Em Provérbios 3:5-6, se nós confiarmos no Senhor mais do
que em nossa sabedoria, o que Deus fará para nós?
2.9. “Endireitar os caminhos” significa mudar algo para melhor
chegar ao destino. Você pode testemunhar duma vez que
tinha dificuldade ou confusão e o Senhor ajudou “endireitar”
os seus caminhos?
2.10. Quando um cristão conseguir recursos, o que deve fazer
(v.9)?
2.11. Qual é o perigo de esperar até o próximo salário para dar
algo ao Senhor?
2.12. Deus manda coisas pelo nosso bem, não por nos prejudicar
ou ferir. Se nós trazemos as nossas primícias, isto é a
primeira parte, (v.9), o que vai acontecer (v 10)?

Deus vai cuidar de nós. Jesus ensinou em Mateus 6:25-33 que
Deus cuida das flores e dos animais, e nós temos mais valor do
que eles para Deus.
VERSÍCULO DE MEMÓRIA: Provérbios 3:5

(Mais leitura para o professor: Provérbios 11:24,25; 1 Reis 2:3; Jó 22:21 )

_____________________________________________________

Lição 3 – O SUCESSO
REFLETIR: O que é sucesso?
Alguém falou assim: “Sucesso é conseguir atingir um alvo. Quando
fazemos planos, trabalhamos para os concretizar e depois os planos
acontecem, temos sucesso. Podemos ter sucesso em várias áreas, não
só na carreira e nas finanças… O verdadeiro sucesso da Bíblia é a
salvação. Jesus veio ao mundo para salvar todo aquele que crê e ele
obteve grande sucesso. Cada crente partilha a recompensa desse
sucesso: uma vida renovada e uma eternidade garantida no Céu… Deus
também se preocupa com outras formas de sucesso. Ele quer lhe
ajudar a vencer a tentação e a viver de maneira santa. Ele quer que
você use seu potencial e desenvolva seus dons para seu próprio bem e
para o bem de outros. Ele quer que você seja feliz e se sinta realizado.
Todas essas coisas são formas de sucesso.” 1
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7Graus. https://www.respostas.com.br/o-que-deus-diz-sobre-o-sucesso/. s.d.
22 de 8 de 2018.

ESTUDAR:
Nos livros poéticos da Bíblia, tem um tipo de poesia chamado
paralelismo. Este tipo de poesia repete uma frase para dar ênfase
às ideias.
Provérbios 10:1 diz:
“O filho sábio dá alegria ao pai;
e o filho tolo dá tristeza à mãe.”
Note bem que há duas frases aqui que falam sobre um filho. A
primeira fala do filho sábio e a segunda do filho tolo. O
comportamento de cada um traz resultados aos seus pais. Um
traz alegria e outro tristeza.
O livro de Provérbios ajuda-nos muito a saber como viver porque
sempre há este contraste entre o comportamento bom e o
comportamento mau. Este contraste é uma poesia em forma
paralela.
Leia Provérbios 15:22. “Os planos fracassam por falta de
conselho, mas são bem-sucedidos quando há muito
conselheiros.”
3.1. Segundo o versículo, quando é que os planos são fracos?
3.2. Quando são bem-sucedidos?

Brown, Chris. https://www.daveramsey.com/blog/3-bible-verseslegacy. s.d. 20 de 12 de 2018.

3.3. O Salomão disse que conselheiros nos ajudam. Quem são
pessoas que ajudam dar conselhos na sua vida?
3.4. Testemunhe duma vez que um conselheiro ajudou você.
Leia Provérbios 16:9. “Em seu coração o homem planeja o seu
caminho, mas o SENHOR determina os seus passos”.
3.5. A palavra “mas” indica que tais planos nem sempre dão.
Uma vez você fez plano e não deu certo?
3.6. Você já planejou algo e viu a mão de Deus no cumprimento
desse plano?
3.7. Quais são as coisas que podem afectar o sucesso dos nossos
planos mas que não podemos controlar? (R: por exemplo, a
temperatura, decisões do governo, a colheita na machamba)
3.8. Portanto, se algumas coisas estão fora do nosso controle,
devemos evitar fazer planos? (R: Não) Elabore?
3.9. Você acha que Deus tem bons planos para si? Verifique a sua
resposta em Jeremias 29:11.
Deus quer que tenhamos sucesso, mas isto nem sempre vem nas
finanças. Lembra-se que o primeiro e maior sucesso é ser salvo e
ter relacionamento com Deus. Como Ele é omnisciente (conhece
tudo), Ele é o melhor conselheiro que podemos ter. E a maneira
melhor de apanhar esses conselhos é através de conhecer a
Palavra de Deus, a Bíblia.
Vamos ler uma história sobre Jesus. Ele pediu a Simão Pedro para
entrar no seu barco e ensinar dali. Pedro aceitou e Jesus usou o
barco como palco para falar. Leia Lucas 5:4-7.

Simão e os pescadores usaram a sua esperteza profissional, mas
não conseguiram pescar nada. Lembre-se o versículo de
memória da lição anterior que quando aceitamos os conselhos
do Senhor teremos sucesso.

VERSÍCULO DE MEMÓRIA: Provérbios 16:9

(Mais leitura para o professor: Provérbios 16:3, 1 Reis 2:3, Lucas 16:10-11,
Deuteronómio 8:18)
________________________________________________________________________________

Lição 4 – A BOA REPUTAÇÃO
REFLETIR: O que significa ter uma boa reputação?
Será que alguém pode destruir a boa reputação do outro?
Explique a sua resposta.
ESTUDAR:
Provérbios 22:1 diz: “A boa reputação vale mais que grandes
riquezas; desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro”.
Falámos na lição passada sobre a poesia na Bíblia que se chama
paralelismo. Estudámos já alguns exemplos. Este versículo dános outro exemplo, mas desta vez as frases paralelas não são
contrárias, mas são iguais: boa reputação e boa estima. E cada
uma dá-nos um resultado para ampliar o nosso entendimento.
4.1. O que vale mais que riqueza neste versículo?

4.2. Quem são pessoas que tem boa reputação na sua
comunidade? De que forma eles conseguiram essa boa
reputação?
4.3. Como uma pessoa desfruta de boa estima?
4.4. Jesus disse em Mateus 28:19 que devemos ser testemunhas
dEle em todo o mundo. Em que maneira uma boa reputação
ajuda nesta tarefa?
Provérbios 26:18,19: “Como o louco que atira brasas e flechas
mortais, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: ‘Eu
estava só brincando!’”
4.5. Qual é um exemplo duma brincadeira que as pessoas
gostam? E um exemplo de outra brincadeira que pode
enganar alguém?
Imagine esta situação. O João chega a Maria e diz: “A mamã Sara
morreu.” A Maria fica chocada. Depois o João diz: “Estou a
brincar”. Embora que seja brincadeira, ela não vai se sentir logo
aliviada porque já teve um grande choque.
Existem brincadeiras que são boas e outras que são feias
portanto devemos avaliar a nossa maneira de brincar.
4.6. Você uma vez queria brincar com alguém, mas ele ficou
ofendido? Como resolveu essa situação?
Provérbios 29:11: “O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio
domina-se”.
4.7. Em quais situações pessoas ficam zangadas?

4.8. Em quais situações as pessoas tem dificuldade de controlar a
sua ira?
4.9. Quando surge ira, o que você faz para dominar-se ou
controlar-se?
4.10. Por que a pessoa é sábia quando se domina?

VERSÍCULO DE MEMÓRIA: Provérbios 22:1

(Mais leitura para o professor: Provérbios 3:4; 10:7, Atos 24:16)

_____________________________________________________

Lição 5 – A RIQUEZA
REFLETIR: Se você tivesse um milhão de meticais, o que gostaria
de fazer logo?
ESTUDAR:
A Bíblia fala de dinheiro 2.350 vezes.2 Como fala muito, deve ser
um assunto muito importante!
Leia Provérbios 11:28. “Quem confia em suas riquezas,
certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem
verdejante”.
2
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5.1. Por que confiar em suas riquezas não é uma garantia de
segurança?
5.2. Diz que “os justos florescerão como a folha verdejante”. O
que tem o justo comparando com uma folha verde ? (R:
vida, saúde, força)
5.3. Um cristão é como uma folha verde. Como deve ser a sua
vida?
Leia Provérbios 19:17. “Quem trata bem os pobres empresta ao
SENHOR; e ele o recompensará”.
5.4. No seu bairro, como as pessoas ajudam os pobres?
5.5. Em que maneira Deus pode recompensar aquele que trata
bem os pobres? (R: Deus pode reembolsar o dinheiro que ele
gastou nos pobres. Ele pode fortalecer as amizades para que num
outro dia, outras pessoas vão compartilhar com aquele que dava.
Ele pode aumentar a sua fé vindo que mesmo que eles gastaram
por ajudar, tinham suficiente para o mês. Pode trazer emprego.
etc.)
Deus leva sério a responsabilidade de ajudarmos os outros com
nossos recursos. Muitas pessoas que conhecem a história da
destruição de Sodoma e Gomorra na Bíblia pensam que foram
destruídos somente por causa da imoralidade sexual. Mas
Ezequiel 16:49 diz que um dos pecados da cidade de Sodoma é
que tinha “fartura de comida e viviam despreocupadas; não
ajudavam os pobres e necessitados”.
5.6. Em que maneira a sua igreja local ajuda os pobres na sua
área?

5.7. Há pessoas que não dão ajuda aos pobres, porque dizem que
isso é a responsabilidade do governo. O Provérbios 19:17
concorda com isso?
Leia Provérbios 10:3-5
5.8. Quem é o tipo de pessoa que é elogiado nestes versículos?
5.9. Os chefes do trabalho preferem empregados preguiçosos ou
diligentes? Por quê?
5.10. Como um diligente ganha mais dinheiro do que o
preguiçoso?
5.11. Qual é o perigo de dormir durante a ceifa?
Sabemos que trabalho é uma bênção de Deus. Ele logo deu o
primeiro homem, Adão domínio para cuidar da terra e o trabalho
de nomear os animais.
Provérbios 28:6: “Melhor é o pobre íntegro em sua conduta
do que o rico perverso em seus caminhos”.

5.12. Qual é a pessoa que Deus condena nesse versículo?
5.13. Este significa que Deus condena todos os ricos? (R: Não,
aqui fala dos “ricos perversos”. )
Jesus não condena os ricos em si. Podemos ver Lucas 8:3, por
exemplo, que diz que Joana cujo marido era administrador de
casa de Herodes; Susana e muitas outras mulheres ricas
ajudavam a sustentar Jesus e os discípulos com os seus bens.

Também hoje em dia, os ricos gerem empresas que dão emprego
que levantaram pessoas da sua pobreza e ajudam muitos com a
sua riqueza.
Afinal, nos olhos de Deus, quando temos bens e dinheiro é para
que fim? Leia 2 Coríntios 9:8. E para que “transbordem em toda
boa obra”. As bênçãos, mesmo dinheiro, que Deus nos dá não
são simplesmente para nós, mas também para nos ajudar fazer
boas obras na igreja e na comunidade.
VERSÍCULO DE MEMÓRIA: Provérbios 11:28
BONUS: Considere a oração de Agur em Provérbios 30:8-9. Você
será capaz de repetir esta oração?

(Mais leitura para o professor: Salmos 1:1-3, Salmos 62:10)

_____________________________________________________

Liçao 6 - HONESTIDADE
REFLETIR: Você tem visto alguém a usar balanças ou medidas
desonestas?
Como um mercante pode justificar usar balanças desonestas?
Como o cliente nesta situação sofre?
ESTUDAR: Hoje vamos ler quatro versículos sobre honestidade.
Leia Provérbios 11:1,3,10, 11 “O Senhor repudia balanças
desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer…. A integridade

dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destroi... Quando
os justos prosperam, a cidade exulta; quando os ímpios perecem,
há cantos de alegria. Pela bênção dos justos a cidade é exaltada,
mas pela boca dos ímpios é destruída”.
6.1. Em versículo 1 o que Deus repudia?
6.2. Mesmo que você não vende com balança ou tem outro tipo
de serviço, qual é o princípio que deve guiar o seu
comportamento? (R: Ser honesto)
Um testemunho: Nhaleti estava a falar com o chefe dela. Ele
perguntou-a por que ela era diferente dos outros empregados.
Ela sempre chegava as horas e trabalhava bem. A Nhaleti
respondeu: “Sou assim porque o meu chefe não é somente você,
mas o meu chefe também é Deus e eu tenho que prestar contas
para ele em tudo que faço.” (Veja Colossenses 3:17)
A Nhaleti sabia o que o versículo 1 diz: que trabalho honesto
sempre traz prazer a Deus.
6.3. Você uma vez considerou de que quando você trabalha com
honestidade, não roubando ou enganando, mas tratando
bem as coisas do serviço e as pessoas do serviço, que você
está a trazer prazer a Deus?
6.4. Versículo 3 fala de integridade. O que significa integridade?
(R: Retidão; honestidade. Agir de forma correta mesmo que
ninguém está a observar )
6.5. Como a falsidade destrói as pessoas (v.3)?
6.6. Acha que é fácil para as pessoas agirem de forma correta
mesmo que ninguém está a observá-las?

6.7. Versículos 10 e 11 diz que uma cidade é exaltada quando os
justos prosperam. Que bom fazem os justos para trazer
prosperidade a uma cidade?
6.8. Versículo 10 diz que uma cidade alegra quando os impios
morrem. O que pode ser a esperança dos cidadãos?
6.9. Em que maneira você vê a boca dos ímpios ou infiéis trazer
destruição para uma cidade (v.11)?
Em resumo é importante ter honestidade no serviço (versículo 1),
na nossa vida própria (versículo 3), e na nossa comunidade
(versículo 10,11) para agradar a Deus e para o bem das nossas
vidas.
VERSÍCULO DE MEMÓRIA: Provérbios 11:1

___________________________________________________

Liçao 7 – A CONVERSA SAUDÁVEL
REFLETIR: É possível ferir alguém com as palavras sem querer?
Como?
ESTUDAR: O livro de Provérbios fala muito da influencia das
nossas palavras aos outros.
Leia Provérbios 16:23-28. “O coração do sábio ensina a sua boca,
e os seus lábios promovem a instrução. As palavras agradáveis
são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura
para os ossos. Há caminho que parece reto ao homem, mas no

final conduz à morte. O apetite do trabalhador o obriga a
trabalhar; a sua fome o impulsiona. O homem sem caráter
maquina o mal; suas palavras são um fogo devorador. O homem
perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta bons
amigos.
7.1. Como você entende esta frase “o coração do sábio ensina a
sua boca”?
7.2. Você fica mais disponível de ouvir alguém que acha sábio?
7.3. Como as palavras agradáveis são doces?
7.4. Versículo 24 diz que as palavras agradáveis trazem cura.
Afinal, por que podemos precisar uma cura de palavras
agradáveis?
7.5. Quais são exemplos de palavras ou frases que nos podem
ferir?
7.6. Por outro lado, em que maneira palavras podem trazer a
cura?
7.7. Uma vez você conseguiu trazer cura para alguém com as
suas palavras? (Testemunhe disso aos outros alunos.)
Umas pessoas podem dizer que estas palavras de trazer cura aos
ossos são simplesmente poesia mostrando que sentimos melhor
com estas palavras agradáveis. Mas uma coisa interessante é que os
doctores de medicina e de psicologia nos dizem que algumas dores
que sofremos não vem do nosso corpo físico mas vem das emoções
negativos como zanga, frustração, e rancor que guardamos no
nosso coração. Através do tempo essas dores emocionais começam
a causar dores no corpo físico. Se você tem uma dor emocional, é

importante falar com Deus e entrega-a nas Suas mãos. Pede Ele
para trazer cura para você.

7.8. Vimos que a cura ou restauração pode acontecer com as
palavras do sábio. Qual tipo do fogo resulta das palavras
dum homem sem caráter (v. 27)?
7.9. Em versículo 28 quais são duas coisas que resultam da
conversa do homem mau?
7.10. Como você acha que alguém pode responder se na família
algum membro falasse palavras que queimam, palavras que
provocam divisões ou palavras de fofoca?
Nas famílias, mas também na família de Deus (a igreja), temos
que deixar este tipo de conversa.
MEMORIZAR: Provérbios 16:24

