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Salomão nos dá, pelo menos, 5 razões 
para nos aprofundarmos nas importan-
tes reflexões do Livro de Provérbios, que 
nos dá conselhos práticos de homens 
sábios, como Salomão, Lemuel e outros 
autores desse livro. Vejamos então as 
razões para estudar e guardar os ensina-
mentos do Livro de Provérbios.

1 . Aprender – “Conhecer a sabedoria 
e a instrução.”

Em Provérbios, Salomão deixa regis-
trado todo seu conhecimento sobre a 
sabedoria e todas as instruções que ele 
considerava importantes para uma vida 
bem-sucedida. É necessário ler e estu-
dar este livro para adquirir tais conheci-
mentos e aprender com o homem mais 
sábio da Terra.

2. Discernir – “Para entender as pala-
vras de prudência.”

Isto é, ensinar discernimento. Discer-
nir é ter a capacidade de separar e dis-
tinguir qualquer coisa, diferenciando as 
palavras de prudência.
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3. Direcionamento – “Para se rece-
ber a instrução do entendimento, a jus-
tiça, o juízo e a equidade.”

Viver sem direcionamento é seme-
lhante a pegar uma rota desconhe-
cida e mal sinalizada sem GPS, sem 
mapa, sem nenhum local próximo 
para pedir instruções, ou seja, cor-
rendo muitos riscos! O Livro de Pro-
vérbios nos dá a direção que nos leva 
ao entendimento, à justiça, ao juízo e 
à equidade.

4. Desenvolvimento pessoal – “Para 
dar aos simples, prudência; e aos mo-
ços, conhecimento e bom siso.”

Embora sejamos experientes em al-
gumas coisas, em outras somos inex-
perientes e até ingênuos. O Livro de 
Provérbios proporciona desenvolvi-
mento pessoal aos seus leitores mais 
aplicados. Aqui a promessa de bons 
conselhos é para todos os que desejam 
crescer em sabedoria para lidar com as 
situações da vida.

Provérbios, 
conselhos sábios 
para a vida cristã
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5. Desenvolvimento da lógica - 
“Para entender os provérbios e sua in-
terpretação; as palavras dos sábios e as 
suas proposições.”

Se você quer ser mais inteligente, 
esse é um ótimo motivo para ler Pro-
vérbios! Na tradução da NVI, esse ver-
sículo diz: “Compreender […] enigmas 
dos sábios”. Ao aprofundar o conheci-
mento desse livro, sua mente será agu-

çada e sua perspectiva humana será 
ampliada e direcionada pela sabedoria 
de Deus.

Há muitos motivos para ler e estu-
dar o Livro de Provérbios; e talvez nada 
que o impeça de fazê-lo! Há uma fonte 
transbordante de sabedoria e instrução 
aguardando para ser encontrada pelo 
estudo e pela leitura minuciosa desses 
textos incríveis!


