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Para entender provérbios e sua interpretação, como também as 
palavras dos sábios e suas adivinhações. 

  

Deus inspirou o livro de Provérbios para você! Ele está na Bíblia para ensinar sabedoria aos 
simples e aos jovens. 

Provérbios 1:1-4:- “Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para se 
conhecer a sabedoria e a instrução; para se entenderem as palavras da prudência; 
para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a eqüidade; para dar 
aos simples prudência, e aos jovens conhecimento e bom siso.” 

E também pode levar homens sábios a novos níveis de conhecimento. 

Provérbios 1:5-6:- “Para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir 
sábios conselhos; para entender provérbios e sua interpretação, como também as 
palavras dos sábios e suas adivinhações.” 

Mas a sabedoria em Provérbios deve ser cuidadosamente garimpada das citações curtas e 
obscuras. A maior parte da presente geração irá desistir antes de aprender alguma coisa!  

II Timóteo 3:6-7:- “Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e 
levam cativas mulheres néscias carregadas de pecados, levadas de várias 
concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da 
verdade.” 

II Timóteo 4:3-4:- “Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina; mas, 
tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas 
próprias concupiscências; e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas.”   

No livro de Provérbios você não encontra teorias tediosas e enfadonhas que sejam difíceis 
de compreender ou de aplicar. Ao invés disto, há observações curtas e eficazes a respeito 
da vida, que pode abrir muito a sua visão a respeito da experiência humana e as regras para 
alcançar o sucesso. Homens nobres e sábios irão perceber este presente incrível e aplicar-se 
para aprender estas citações obscuras do homem mais sábio da história.  

Provérbios 1:5-6:- “Para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir 
sábios conselhos; para entender provérbios e sua interpretação, como também as 
palavras dos sábios e suas adivinhações.”  

O rei Salomão também foi um pregador – pois ele uso de sua grande sabedoria, experiência 
social e descobertas na filosofia para ensinar o conhecimento ao seu povo. 

Eclesiastes 12:9-11:- “E, quanto mais sábio foi o Pregador, tanto mais sabedoria ao 
povo ensinou; e atentou, e esquadrinhou, e compôs muitos provérbios. Todo o 
dever do homem consiste em temer a Deus e em guardar os seus mandamentos. 
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Procurou o Pregador achar palavras agradáveis; e o escrito é a retidão, palavras de 
verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados 
pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único Pastor.” 

Ele considerou a sua coleção de provérbios com sendo uma grande conquista. Ele fez 
desse seu projeto a sua prioridade, identificou os melhores provérbios e colocou-os em 
ordem. Ele usou somente as melhores palavras e os limitou à absoluta verdade que Deus 
aprovara. Ele selecionou, dentre 3000 que ele escreveu e outros que ele encontrou, os 500 
provérbios ou mais incluídos no livro de Provérbios. 

Provérbios 30:1:- “Palavras de Agur, filho de Jaque, o oráculo. Disse este varão a 
Itiel, a Itiel e a Ucal.” 

Provérbios 31:1:- “Palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe.” 

I Reis 4:32:- “E disse três mil provérbios, e foram os seus cânticos mil e cinco.”  

Aprender sabedoria dos provérbios exige esforço. Eles se diferem dos discursos curtos dos 
políticos, as piadas usadas na maioria dos púlpitos, as escritas infantis e sensacionais da 
imprensa e os estilos simplificados dos livros didáticos das escolas. Provérbios tem citações 
obscuras: elas são charadas.   

João 16:25,29:- “Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira e 
debaixo da sua figueira, desde Dã até Berseba, todos os dias de Salomão. ... E deu 
Deus a Salomão sabedoria, e muitíssimo entendimento, e largueza de coração, 
como a areia que está na praia do mar.” 

A lição que transmitem é obscura. Eles devem ser interpretados e aplicados; do contrário, 
você perderá a lição enterrada sob a superfície de uma citação sucinta. O filão principal da 
sabedoria está esperando por aqueles que diligentemente garimparão os provérbios de 
Salomão. 

Você já nasceu com várias limitações, as quais você tem que superar com a ajuda de Deus. 
Todos os homens nascem com um coração depravado que mente para eles. 

Provérbios 14:12:- “Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são 
os caminhos da morte.” 

Provérbios 28:26:- “O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que 
anda sabiamente escapará.” 

Jeremias 17:9:- “Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso; 
quem o conhecerá?” 

Todo o aprendizado que o mundo oferece é vaidade. 

Isaías 8:20:- “À lei e ao testemunho! Se eles não falarem segundo esta palavra, 
nunca verão a alva.” 

I Coríntios 1:19-20:- “Porque está escrito: Destruirei a sabedoria dos sábios e 
aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? 
Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a 
sabedoria deste mundo?” 

I Coríntios 3:19-20:- “Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus; 
pois está escrito: Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez: O 
Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos.” 
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I Timóteo 6:20-21:- “Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo 
horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência; 
a qual professando-a alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém!” 

Restaram poucos professores ensinando sabedoria. 

Amós 8:11-12:- “Eis que vêm dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre 
a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E 
irão errantes de um mar até outro mar e do Norte até ao Oriente; correrão por toda 
parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão.” 

II Timóteo 3:6-7:- “Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e 
levam cativas mulheres néscias carregadas de pecados, levadas de várias 
concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da 
verdade.” 

II Timóteo 4:3-4:- “Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina; mas, 
tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas 
próprias concupiscências; e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas.” 

E você nasceu numa geração preguiçosa e impaciente. Ao invés de serem Leitores 
Ecléticos de McGuffey, vocês foram treinados lendo textos de João e Maria e do Dr. 
Seuss!1 O livro de Provérbios apresenta uma dificuldade grande para a geração MTV, 
muitos dos quais foram ensinados o método de leitura visual e/ou o “Ebonics”!2 

 Ao invés de se ressentir com as dificuldades dos provérbios, alegre-se por encontrar o 
grande espólio da sabedoria secreta escondida entre as palavras.  

Provérbios 2:4-5:- “Se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a 
procurares, então, entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de 
Deus.” 

Salmos 119:162:- “Folgo com a tua palavra, como aquele que acha um grande 
despojo.” 

Ao invés de ficar reclamando a respeito do esforço exigido, fique instigado a respeito do 
desafio intelectual e o benefício para a alma em entendê-los e aplicá-los à sua vida.  

Jó 23:12:- “Do preceito de seus lábios nunca me apartei e as palavras da sua boca 
prezei mais do que o meu alimento.” 

Salmos 119:96,104,111:- “A toda perfeição vi limite, mas o teu mandamento é 
amplíssimo. ... Pelos teus mandamentos, alcancei entendimento; pelo que aborreço 
todo falso caminho. ... Os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para 
sempre, pois são o gozo do meu coração.” 

Agarre a oportunidade! 

Estas são palavras de Deus! Estas são palavras do rei e filósofo mais sábio que jamais 
viveu! Estes provérbios lhe salvarão de aborrecimentos em sua vida! Estes provérbios lhe 
trarão felicidade e sucesso.! Estes provérbios lhe ensinarão sabedoria, o poder de uma 
                                                
1 Theodor Seuss Geisel, também conhecido como Dr. Seuss, foi um escritor e humorista americano. 
Conhecido pelas obras: Horton choca um ovo, Como Grinch roubou o Natal e o gato de chapéu, todos 
esses infantis. (N. do T.) 
2 “Ebonics” – Substantivo plural, tratado como um substantivo singular, é uma fusão das palavras 
“ebony” e “phonics”. Usado para indicar o inglês falado pelos negros americanos e considerado em seu 
próprio direito, ao invés de ser classificado como um dialeto do inglês padrão. (N. do T.) 
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julgamento certo e todas as questões que você irá encarar! Estes provérbios que darão o 
conhecimento a respeito do por que as coisas acontecem a outros como de fato ocorre! 
Você terá entendimento acima de outros homens! Você será capaz de ensinar a verdade e a 
sabedoria aos outros! 

 

Provérbios 11:30:- “O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas sábio é.” 

Provérbios 22:17-21:- “Inclina o teu ouvido, e ouve as palavras dos sábios, e aplica 
o teu coração à minha ciência. Porque é coisa suave, se as guardares no teu coração, 
se as aplicares todas aos teus lábios. Para que a tua confiança esteja no Senhor, a ti 
tas faço saber hoje, sim, a ti mesmo. Porventura, não te escrevi excelentes coisas 
acerca de todo conselho e conhecimento, para te fazer saber a certeza das palavras 
de verdade, para que possas responder palavras de verdade aos que te enviarem?” 

Porque Deus inspirou citações obscuras que são de difícil entendimento? Porque sucesso, 
verdade e sabedoria não são direitos! Eles são privilégios pela graça de Deus para aqueles 
que se humilham e os buscam diligentemente. 

Provérbios 1:7:- “O temor do Senhor é o princípio da ciência; os loucos desprezam 
a sabedoria e a instrução.” 

Provérbios 2:1-9:- “Então, entenderás justiça, e juízo, e eqüidade, e todas as boas 
veredas. 

A sabedoria zomba daqueles que não estão seriamente humildes. 

Provérbios 1:24-33:- “Mas, porque clamei, e vós recusastes; porque estendi a minha 
mão, e não houve quem desse atenção; antes, rejeitastes todo o meu conselho e não 
quisestes a minha repreensão; também eu me rirei na vossa perdição e zombarei, 
vindo o vosso temor, vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa 
perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Então, a mim 
clamarão, mas eu não responderei; de madrugada me buscarão, mas não me 
acharão. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do 
Senhor; não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. 
Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios 
conselhos. Porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos os 
destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do 
temor do mal.” 

Provérbios 8:36:- “Mas o que pecar contra mim violentará a sua própria alma; todos 
os que me aborrecem amam a morte.” 

Mas a sabedoria se oferece livremente ao apaixonado. 

Provérbios 8:17:- “Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam 
me acharão.” 

Freqüentemente Jesus falava por parábolas, que nada mais são do que uma extensão de 
provérbios. Porque? Para confundir a maioria dos seus ouvintes, que não mereciam a 
verdade! 

Mateus 13:10-17:- “E, acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes 
falas por parábolas? Ele, respondendo, disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os 
mistérios do Reino dos céus, mas a eles não lhes é dado; porque àquele que tem se 
dará, e terá em abundância; mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será 
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tirado. Por isso, lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não vêem; e, ouvindo, 
não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: 
Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis e, vendo, vereis, mas não percebereis. 
Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus 
ouvidos e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, 
e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Mas bem-aventurados os 
vossos olhos, porque vêem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em 
verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não 
o viram, e ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram.” 

Se você negligenciar as oportunidades que Ele lhe oferece para aprender a verdade e ganhar 
a sabedoria, o abençoado Deus do céu prometeu lhe tirar até o pouco entendimento que 
você pensa que tem. 

Lucas 8:18:- “Vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a 
qualquer que não tiver até o que parece ter lhe será tirado.” 

Isaías 66:4:- “Também eu quererei as suas ilusões, farei vir sobre eles os seus 
temores, porquanto clamei, e ninguém respondeu; falei, e não escutaram, mas 
fizeram o que é mal aos meus olhos e escolheram aquilo em que eu não tinha 
prazer.” 

Você foi avisado. Você, por acaso, lê pelo menos um provérbio por dia e diligentemente 
busca a sua interpretação? Sabedoria é oferecida gratuitamente. 

Provérbios 8:1-11:- “Não clama, porventura, a Sabedoria? E a Inteligência não dá a 
sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela 
se coloca. Da banda das portas da cidade, à entrada da cidade e à entrada das portas 
está clamando: A vós, ó homens, clamo; e a minha voz se dirige aos filhos dos 
homens. Entendei, ó simples, a prudência; e vós, loucos, entendei de coração. Ouvi, 
porque proferirei coisas excelentes; os meus lábios se abrirão para a eqüidade. 
Porque a minha boca proferirá a verdade; os meus lábios abominam a impiedade. 
Em justiça são todas as palavras da minha boca; não há nelas nenhuma coisa 
tortuosa nem perversa. Todas elas são retas para o que bem as entende e justas, 
para os que acham o conhecimento. Aceitai a minha correção, e não a prata, e o 
conhecimento mais do que o ouro fino escolhido. Porque melhor é a sabedoria do 
que os rubins; e de tudo o que se deseja nada se pode comparar com ela.” 

Provérbios 9:1-12:- “A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas sete 
colunas. Já sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho e já preparou a sua 
mesa. Já deu ordens às suas criadas, já anda convidando desde as alturas da cidade, 
dizendo: Quem é simples volte-se para aqui. Aos faltos de entendimento diz: Vinde, 
comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Deixai os insensatos, e 
vivei, e andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor 
afronta toma para si; e o que censura o ímpio recebe a sua mancha. Não repreendas 
o escarnecedor, para que te não aborreça; repreende o sábio, e amar-te-á. Dá 
instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio; ensina ao justo, e ele crescerá em 
entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do Santo, 
a prudência. Porque, por mim, se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te 
acrescentarão. Se fores sábio, para ti sábio serás; e, se fores escarnecedor, tu só o 
suportarás.” 

E a sabedoria deverá ser o principal objetivo na sua vida. 
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Provérbios 4:5-9:- “Adquire a sabedoria, adquire a inteligência e não te esqueças 
nem te apartes das palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria, e ela te 
guardará; ama-a, e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal; adquire, pois, a 
sabedoria; sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. Exalta-a, e ela te 
exaltará; e, abraçando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e 
uma coroa de glória te entregará.” 

Dedique-se na obtenção da sabedoria de Deus. 

Provérbios 18:1-2:- “Não clama, porventura, a Sabedoria? E a Inteligência não dá a 
sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela 
se coloca.” 

Ame e aprenda estas citações obscuras que fornecem grande valor e prazer. 

Salmos 19:7-11:- “A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma; o testemunho do 
Senhor é fiel e dá sabedoria aos símplices. Os preceitos do Senhor são retos e 
alegram o coração; o mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do 
Senhor é limpo e permanece eternamente; os juízos do Senhor são verdadeiros e 
justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino; 
e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o 
teu servo; e em os guardar há grande recompensa.” 

 

 

Tradução livre em português, cuja divulgação foi autorizada pelos autores da 
versão original em inglês, do site www.LetGodBeTrue.com. Se você deseja receber 
diariamente a versão original do estudo em inglês, é só solicitar no site citado. 
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