


O Livro dos Provérbios é um 
verdadeiro resumo da 

sabedoria de Israel. 

Provérbio é uma frase 
curta, bem construída, 

que expressa uma 
verdade adquirida por 

meio da experiência  que 
alguém vai guardando e 
escrevendo para servir 

de mensagem pra vida. É 
uma forma breve que, 
em geral, contém uma 

bela lição. 



Provérbios são 
ensinamentos deduzidos 

da experiência que o 
povo tem da vida e sua 

finalidade é instruir, 
esclarecer situações e 

fornecer orientações para 
a vida humana, como se 
fossem uma seta de uma 

estrada. 

Água mole em pedra 
dura, tanto bate até 

que fura.  
. 



A palavra em 
hebraico é “Mashal” 

que significa 
“máxima” ou 

verdade  popular. 

Os  Provérbios não foram escritos pelo mesmo autor e não 
pertencem todos à mesma época. 
 
A maioria nasce da experiência popular , e foram, depois, 
burilados e escritos em rolos por sábios profissionais no período 
que vai de Salomão ao pós-exílio da Babilônia. 



Foram atribuídos ao rei 
Salomão por causa de 
sua fama de sábio  
(1Rs 3-5). 
Mas, se olharmos 
atentamente os vários 
subtítulos que aparecem 
no livro, poderemos 
facilmente distinguir  
nove (9) coleções 
menores provindas de 
tempos e mãos 
diferentes, que 
compõem o Livro. 



É UMA COLEÇÃO DE 
MÁXIMAS  MORAIS E 

RELIGIOSAS, possuidoras de 
instrução acerca da 

maneira correta de viver. 
Também contêm discursos 

breves sobre sabedoria, 
justiça, temperança, 
trabalho, pureza, etc. 

Nestes ditos concretos e 
expressivos descreve-se um 

grande contraste entre a 
sabedoria e a insensatez, e 
entre a justiça e a injustiça. 



Também o Livro dos Provérbios é Palavra de Deus. 
Uma Palavra que nasce do povo que sabe observar 

a vida. 
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O Livro dos Provérbios é um convite a valorizar não só a cultura 
popular, mas, também e principalmente, a percepção religiosa que 

o povo tem de uma sabedoria que vem de Deus e é um dom aos 
pequenos. 

Sabedoria, 
esta, que nem 
sempre é 
captada e 
compreendida 
pelos sábios e 
doutores. (Mt 
11,25). 
 



Precisamos estar 
mais atentos, e saber 
observar a nossa vida 
e tirar dela muitas 
lições. 
 
Nós também, 
podemos aprender 
observando, e 
refletindo sobre os 
acontecimentos do 
dia-a-dia. Isso nos 
fará mais prudentes, 
mais tranquilos e 
encontraremos  paz  
e  sabedoria. 

Muitos fatos, na hora que acontecem não 
nos dizem nada, porém, mais tardes 

vamos ver como foi bom ter acontecido 
aquilo, naquele dia, naquela hora. 



Alguns Provérbios do Livro: 
 

1 – A Bênção de Javé faz prosperar, e a nossa fadiga nada lhe acrescenta. 
 
2 – A mente de quem planeja o mal é amarga; e quem aconselha a paz vive 
tranquilo. 
 
3 – Quem dá ao pobre não passa necessidade; e quem fecha os olhos para 
ele fica coberto de maldição. 
 
4 – A luz do justo brilha, mas a lâmpada dos injustos se apaga. 
 
5 – A casa dos injustos se arruína, mas a tenda dos retos prospera. 
 
6 – A mão preguiçosa empobrece, mas o braço trabalhador enriquece. 
 
7 – Temer o Senhor, é odiar o mal. 



1 – O que é um provérbio?  Você se 
 lembra? 
 
 
2 – Qual o sentido religioso do Livro 
  dos Provérbios? 
 
 
3 – O que significa para nós, este livro? 
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