Didaquê
Anésio Rodrigues
Aula 19 - Provérbios que ensinam sobre a Vida

Introdução
O Livro dos Provérbios é uma coletânea de textos de sabedoria, daqueles que você precisa
decorar, guardar no coração, e deixa-los ser um bom conselheiro para sua vida.
Colecionei aqui alguns deles, e dividi em três temas: amizade, vida social e família.

1. Provérbios que nos ensinam sobre a amizade
A. Saber se relacionar sem sufocar uma amizade.
a. Algumas vezes, gostamos tanto de uma pessoa que, sem perceber, a sufocamos.
b. Provérbios 25:16-17
c. Esse texto nos ensina a sermos equilibrados.
d. Evitar o exagero e a inconveniência.
B. Nem sempre os laços familiares, são de fato a sua família.
a. Amigo é a família que a gente escolhe.
b. Provérbios 17:17
c. Provérbios 27:10
d. Algumas vezes encontramos há guarida em gente próxima, mais que nos próprios
familiares.
e. Desenvolver bons relacionamentos de amizades, é uma questão de sobrevivência.
f. Provérbios 18:24
g. Quem são seus amigos que você os tem por anos?
h. Confundimos as amizades transitórias e ocasionais, como colegas de trabalho ou de
escola ou faculdade, com amigos.
i. Bons amigos devem ser bem cuidados para nunca perdê-los.
C. Aprender a viver em paz e evitar discussões
a. Provérbios 15:4
b. Se você muda só para agradar aos outros, se qualquer crítica te influencia, então
você vai seguir a sua vida sempre sendo manipulado pelas outras pessoas.
c. Provérbios 16:32
d. Sua chance de ser bem sucedido na vida é proporcional ao seu domínio próprio.
e. Provérbios 23:9
f. Aprenda a arte de economizar palavras.
g. Provérbios 16:23
h. Pense antes de falar.
i. Provérbios 17:27
j. Gritar é atitude de um tolo.
k. Não ensine tolice aos seus filhos.
l. Provérbios 17:14

Comunidade Carisma - Didaquê - pág. 1

2. Provérbios que nos ensinam sobre vida social
A. A busca pelo sucesso pode estragar você.
a. Provérbios 25:27
b. A busca de elogios, ou a busca pela popularidade, pode desarranjar algumas coisas
dentro de nós.
c. Quem busca popularidade, pode inverter o verdadeiro sentido do que está se
vivendo.
d. Cuidado para não começar a viver uma vida que não é a sua, mas sim, a fantasia
que você quer que os outros pensem de você.
B. Lidar com o desejo de vingança ou com a inveja, te proporcionará uma mente saudável.
a. Provérbios 24:29
b. A vingança só irá nos tornar mais parecidos com a pessoa que nos feriu.
c. O perdão é sempre o melhor caminho.
d. Provérbios 14:30
e. Quem ama se alegra, vibra com as conquistas das outras pessoas.
f. O contrário disso é se ressentir com a bondade de Deus para com as outras
pessoas.
g. Provérbios 25:4
h. Purifique a sua mente, limpe-a dos conflitos e fique tranquilo.
C. Cuidado com as influências que recebemos
a. Nem toda amizade é boa.
b. Provérbios 22:24, 25
c. Provérbios 22:5
d. Saber se desviar de alguns enroscos que aparecem no nosso caminho é uma boa
dica para se viver bem.
e. Do caminho dos maus, é preciso fugir.

3. Provérbios que nos ensinam sobre a família
A. Pessoas implicantes e briguentas, estragam a convivência em casa
a. Provérbios 19:13
b. Apesar do texto nos soar como machista, é anacrônico isso. O texto eram
conselhos escritos para os homens, pois só os homens sabiam ler. Por isso, não se
menciona o “esposo briguento”. No entanto, é bom lembrar que o princípio é:
gente briguenta e reclamona (seja o marido ou a esposa), irrita como uma goteira
constante.
c. Provérbios 12:4
d. Uma companhia amável dentro de casa, nos ajuda a renovar as forças e enfrentar a
vida.
e. Devemos preservar nosso lar, e não permitir que problemas do trabalho
influenciem o clima de sua casa.
f. Sua casa precisa ser seu refrigério.
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A. Relacionamento saudável em casa, gera filhos saudáveis.
a. Provérbios 22:6
b. Quando crianças
1. Deixe-os notar que você acredita na oração.
2. Leve-os a respeitar as coisas do Senhor.
3. Desde pequenos, a serem reverentes diante dos cânticos de adoração, e perante
as escrituras.
4. Conte histórias com princípios bíblicos.
5. O respeito aos seus pastores e lideres e aos mais velhos.
6. Leve-os a se envolverem com a Igreja.
7. Incentive-os a desenvolver logo cedo algum ministério.
8. Incentive-os à Comunhão. Você sabe muito bem como os amigos influenciam a
formação de seus filhos.
9. Lembre-se que seu comportamento ensinará mais que suas palavras.
c. Quando adolescentes
1. Incentive-os ao estudo e ao trabalho.
2. A serem bons cidadãos.
3. A terem censo crítico, conhecerem seus direitos e deveres.
4. Prepare-os para enfrentar o mundo e o maligno, para que não sejam massa de
manobra de políticos corruptos ou de negociantes espertalhões.
5. Prepare-os para o casamento e para formarem uma família
d. Quando adultos
1. A serem bons pais, mães, maridos e esposas
2. Que levem adiante a honra e os bons costumes de sua família.
3. Insista para que temam ao Senhor e que ensinem isto aos seus filhos, pelo
exemplo e pela admoestação (conversa).
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