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1 Provérbios 1:4

Provérbios

Como falar aos outros sobre a
nossa fé? O que acontece se eles
vêm de outra cultura ou tem um
estilo de vida completamente difer-
ente? O livro de Provérbios é um
bom começo.
O livro de Provérbios mostra o

tipo de vida que Deus quer para to-
dos os tipos de pessoas. Faz isso de
tal forma que todos, em qualquer
país ou cultura, podem compreendê-
lo. O livro de Provérbios não fala so-
bre as alianças entre Deus, Abraão,
Moisés e Davi, nem sobre o que fiz-
eram os sacerdotes no templo. O
livro de Provérbios ensina às pes-
soas como viver de maneira sábia.
De acordo com o livro de Provér-
bios, o que Deusmais quer é que ten-
hamos sabedoria. Por esta razão, o
livro de Provérbios fala sobre a vida
sábia do ponto de vista de Deus.
No mundo antigo, as pessoas

falavam muito sobre sabedoria. Nos
dias de hoje, nós usamos a palavra
grega “filosofia” para nos referir à
sabedoria e à busca da verdade. Os
gregos antigos tinham muitas con-
cepções diferentes de sabedoria, ou
seja, diferentes filosofias. A maneira
como essas ideias costumavam ser
descritas era muito complicada. Por
isso as pessoas precisavam de muito
estudo para compreendê-las.
Em algumas coisas o livro de

Provérbios é semelhante a certas
obras dos filósofos gregos. Mas tam-
bém é muito diferente. Ambos têm
muito a dizer sobre como as pes-
soas devem viver, mas as pessoas
não precisam de muita instrução
para entender o livro de Provérbios.
Muitos dos provérbios são dicas sim-

ples e úteis, como quando um pai
fala para seu filho. Tudo que você
precisa saber é que os pais amam
seus filhos e querem que eles vivam
com sabedoria. A primeira lição é
que uma pessoa sábia conhece e re-
speita a Deus.
O livro de Provérbios é a antiga

sabedoria judaica que Deus ainda
usa para ensinar às pessoas como
viver. Estas palavras sábias incluem
o ensino sobre temas como o auto-
controle, a paciência e o bom com-
portamento. Eles promovem o re-
speito e a justiça por todas as pes-
soas, incluindo os pobres.
Se você quer falar com um amigo

sobre sua fé, uma forma fácil de
começar é o livro de Provérbios.
Você não precisa ser um especial-
ista na Bíblia para falar sobre como
viver com sabedoria.
O livro de Provérbios oferece a

sabedoria de…
Um pai (1.1-9.18)
O rei Salomão (10.1-22.16)
Alguns sábios mestres (22.17-24.34)
Salomão, compilado pelos servos de

Ezequias (25.1-29.27)
Agur (30. 1-33)
Lemuel, que aprendeu de sua mãe

(31.1-31)
Introdução

1 Provérbios de Salomão, filho de
Davi, rei de Israel.

2Os provérbios ensinam a sabedoria e a
disciplina,

dão entendimento das coisas mais
profundas.

3 Servem para educar e ensinar a
prudência,

a honestidade, a justiça e a retidão.
4Eles dão inteligência aos inexperientes,
conhecimento e prudência aos jovens.
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5Que os sábios e os inteligentes apren-
dam estes provérbios,

para serem mais sábios e mais entendi-
dos na vida.

6Assim entenderão os provérbios, as
parábolas,

os ditados e os enigmas dos sábios.
7O respeito e o temor pelo SENHOR é o

princípio da sabedoria,
mas os insensatos desprezam a sabedoria

e a disciplina.
Conselhos para os jovens

8Meu filho, preste atenção quando o seu
pai o corrige

e não ignore o que a sua mãe lhe ensina.
9Os seus ensinamentos são a sua beleza,
são como uma coroa para a sua cabeça
ou como um colar para o seu pescoço.
10Meu filho, não se deixe enganar
pelos pecadores.
11 Se lhe disserem: “Venha conosco.
Vamos nos esconder e atacar as pessoas

que passam.
Matemos quem quer que seja.
12Vamos engolir as pessoas, tirar-lhes a

vida,
como faz o lugar dos mortos* ou o

sepulcro.
13Então ficaremos ricos
e as nossas casas ficarão cheias de tudo

o que roubamos.
14Vamos, junte-se ao nosso bando.
Tudo o que roubarmos será dividido

igualmente entre nós”.
15Meu filho, não vá atrás dessas pessoas,
nem sequer pense em fazer o que eles

fazem,
16porque eles correm para o mal,

têm pressa de matar alguém.
17Mas de nada serve estender uma rede
quando os passarinhos estão vendo.
18Assim também esses homens estão

pondo em perigo as suas próprias
vidas,

eles mesmos serão apanhados pelas suas
armadilhas.

19Assim acabam os gananciosos,
são mortos pela sua própria ganância.

A repreensão da sabedoria
20A sabedoria† grita nas ruas,
ela levanta a sua voz nas praças,
21 ela clama nas esquinas cheias de

gente,
ela proclama nas portas da cidade‡:
22 “Ó ignorantes, quando vão deixar
de amar a ignorância?
Ó zombadores, quando vão parar
de ficar zombando das pessoas?
Ó insensatos, quando
vão querer aprender?
23Prestem atenção à minha repreensão,
e eu derramarei o meu espírito sobre

vocês
e revelarei todo o meu conhecimento.
24Chamei vocês, mas não quiseram me

ouvir;
ofereci ajudar vocês, mas não aceitaram.
25Rejeitaram os meus conselhos
e não quiseram aceitar a minha

repreensão.
26Por isso também vou rir quando vocês

estiverem em dificuldades,
e zombarei de vocês quando estiverem

cheios de medo,
27 quando a desgraça cair sobre vocês

como uma tempestade,
*1:12 lugar dos mortos Literalmente, “Sheol”. Também em 9.18; 30.16.
†1:20 sabedoria A sabedoria é aqui personificada por uma mulher. Ela chama a
atenção do jovem e convida-o a ser sábio e a obedecer a Deus. Mais tarde, numa
outra passagem (9.13-18), a loucura é também personificada por uma mulher, que
convida as pessoas a viverem no pecado.
‡1:21 portas da cidade Lugar onde os juízes da cidade se reuniam para resolver as
questões do povo. Era também um lugar de encontro e de negócios.
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quando aquilo que tanto temem apanhar
vocês como um vendaval.

28 “Nessa hora, vocês chamarão por
mim, mas eu não responderei;

de manhã cedo, procurarão por mim,
mas não me encontrarão.

29 Isso acontecerá porque vocês de-
sprezaram a sabedoria

e não quiseram respeitar o SENHOR.
30Vocês não quiseram ouvir os meus

conselhos
e não fizeram caso das minhas

repreensões.
31Por isso comerão do fruto das suas

ações
e ficarão cheios do fruto dos seus planos.
32Os inexperientes morrem porque não

seguem a sabedoria
e os insensatos são destruídos porque se

recusam a aprender,
33mas os que me obedecem viverão

tranquilos,
seguros e sem medo de qualquer

desgraça”.
A sabedoria vem de Deus

2Meu filho, aceite o que lhe digo
e guarde os meus mandamentos no
seu coração.

2Abra os seus ouvidos à sabedoria
e o seu coração ao entendimento.
3Com toda a sua força,
peça inteligência e entendimento a Deus.
4Procure a sabedoria como se fosse

prata,
como se fosse um tesouro escondido.
5Então você entenderá o que é o respeito

pelo SENHOR,
e ficará conhecendo a Deus.
6Porque o SENHOR é quem dá a

sabedoria;
o saber e o entendimento vêm dos seus

lábios.
7Ele guarda a inteligência para os justos,
e protege os bons.
8Ele cuida dos que são honestos

e protege o caminho dos seus fiéis.
9Assim você compreenderá o que é a

justiça,
a honestidade e a retidão, e todo bom

caminho.
10Pois a sabedoria entrará no seu

coração,
e o conhecimento lhe dará prazer.
11A prudência o protegerá,
e o entendimento cuidará de você.
12A prudência o salvará do mau

caminho,
dos homens que fazem planos para o

mal;
13dos que se afastam do bom caminho
para andar pelos caminhos das trevas;
14dos que se alegram em fazer o mal
e têm prazer em serem maus;
15dos que andam por caminhos

tortuosos
e se desviam do caminho reto.
16A sabedoria também o livrará da mul-

her imoral,
da adúltera que o tenta seduzir com as

suas palavras,
17 que abandona o marido com quem se

casou quando era jovem
e se esquece das promessas que fez di-

ante do seu Deus.
18Quem vai para a casa dela, vai para a

sua própria morte;
quem vai com ela, caminha para o

túmulo.
19Todos os que vão com ela estão

perdidos,
nunca mais encontram o caminho da

vida.
20Portanto, siga o caminho dos bons
e ande no caminho dos justos.
21Pois as pessoas honestas habitarão na

terra
e os íntegros permanecerão nela.
22Mas os maus serão eliminados da

terra,
e os infiéis serão arrancados dela.
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Confiar em Deus

3Meu filho, não se esqueça da minha
lei

e guarde os meus mandamentos no seu
coração.

2Eles acrescentarão muitos anos à sua
vida

e lhe darão prosperidade e paz.
3Nunca deixe de praticar o bem e de ser

fiel.
Amarre a bondade e a fidelidade ao seu

pescoço, escreva-as no seu coração.
4Assim terá o favor e a aprovação
de Deus e das pessoas.
5Confie no SENHOR de todo o seu

coração
e não se apoie na sua própria

inteligência.
6Em tudo o que fizer, procure a

sabedoria,
e ela o guiará durante toda a sua vida.
7Não se julgue mais sábio do que os

outros;
respeite e tema ao SENHOR e afaste-se

do mal.
8 Isso dará saúde ao seu corpo
e o refrescará por dentro.
9Honre ao SENHOR com as suas

riquezas
e com os primeiros frutos de todas as

suas colheitas;
10 então os seus celeiros ficarão cheios de

trigo
e os seus barris transbordarão de vinho.
11Meu filho, não despreze a correção

que vem do SENHOR,
nem fique desanimado quando você for

reprovado por ele,
12pois o SENHOR repreende quem ele

ama,
como um pai a um filho querido.

O valor da sabedoria
13 Feliz é a pessoa que acha a sabedoria,
que adquire entendimento.

14A sabedoria vale mais do que a prata
e é mais preciosa do que o ouro.
15A sabedoria é melhor do que as pedras

preciosas,
nada do que você possa desejar se com-

para com ela.
16Com a mão direita, a sabedoria ofer-

ece uma vida longa;
com a esquerda, riquezas e honra.
17Os caminhos da sabedoria são

agradáveis,
eles conduzem sempre à paz.
18A sabedoria é a árvore da vida para

quem se dedica a ela;
feliz é quem se agarra a ela.
19Pela sua sabedoria o SENHOR fundou

a terra
e pela sua inteligência fixou os céus;
20pelo seu conhecimento ele separou os

mares,
e as nuvens produzem o orvalho.

Sabedoria e relações humanas
21Meu filho, não perca de vista a

sabedoria.
Guarde com você a sensatez e a

discrição.
22Elas serão uma fonte de vida para

você;
serão um enfeite para o seu pescoço.
23Com elas na sua vida, estará sempre

seguro
e nunca cairá.
24Quando você se deitar, não terá medo;
ao descansar, o seu sono será tranquilo.
25Não terá medo dos desastres

repentinos
nem da desgraça que cairá sobre os

maus,
26porque o SENHOR o guardará em

segurança
e o livrará de cair em qualquer

armadilha.
27 Se puder, não deixe de ajudar
aqueles que têm necessidade.
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28Não diga ao seu próximo: “Hoje não
posso, volte amanhã”,

se você puder ajudá-lo hoje.
29Não faça planos para fazer mal ao seu

próximo,
que vive perto de você e confia em você.
30Não acuse ninguém sem motivo,
sem que ele tenha feito qualquer mal a

você.
31Não tenha inveja das pessoas

violentas,
nem faça o que elas fazem.
32Pois o SENHOR detesta os maus,
mas é o melhor amigo dos justos.
33O SENHOR amaldiçoa a casa dos

maus,
mas abençoa o lar dos justos.
34Ele humilha os orgulhosos,
mas concede a sua graça aos humildes.
35Os sábios são dignos de honra,
mas os insensatos só merecem a desonra.

A importância da sabedoria

4Meus filhos, ouçam os ensinamentos
de um pai;

prestem atenção para assim obterem
inteligência.

2Pois tudo o que eu lhes ensino é bom e
importante,

por isso nunca esqueçam os meus
ensinos.

3Eu também fui jovem;
era o menino do meu pai e o filho

querido da minha mãe.
4O meu pai me ensinava e dizia:
“Lembre-se do que eu lhe digo,
faça o que lhe ordeno e você viverá.
5Procure obter sabedoria e

entendimento;
não esqueça as minhas palavras
e siga sempre os meus ensinamentos.
6Não abandone a sabedoria
e ela o protegerá;
ame a sabedoria e ela cuidará de você”.
7O primeiro passo para ser sábio é

procurar a sabedoria.

Use tudo o que tem para adquirir a
sabedoria e a conseguirá.

8Ame a sabedoria e ela engrandecerá
você;

abraçe-a e ela o honrará.
9Ela enfeitará a sua cabeça com um belo

diadema
e uma coroa gloriosa.

O caminho da sabedoria
10Escute, meu filho, faça o que eu falo
e terá uma vida longa.
11Eu ensino a você o caminho da

sabedoria
e o guio pelo caminho correto.
12Ande por esse caminho e os seus

pés não serão apanhados numa
armadilha;

mesmo quando você correr, não cairá.
13 Lembre-se sempre desta instrução e

nunca se esqueça dela,
porque é ela que lhe dá vida.
14Não siga o caminho dos maus,
não faça o que eles fazem.
15Afaste-se do mal, não se aproxime

dele;
passe longe dele e não se detenha.
16Os maus só conseguem dormir após

fazer o mal,
eles só descansam após fazer o mal a

alguém.
17A sua comida é a maldade
e a sua bebida, a violência.
18O caminho dos justos é como a luz do

amanhecer,
que brilha cada vez até que se torne a luz

do dia.
19Mas o caminho dos maus é só

escuridão;
nem sabem aquilo em que tropeçam.
20Meu filho, preste atenção no que eu

digo a você
e ouça atentamente as minhas palavras.
21Não se afaste delas
e guarde-as no seu coração.
22Pois elas dão vida a quem as escuta
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e saúde para todo o corpo.
23Acima de tudo, guarde os seus

pensamentos
porque deles depende a sua vida.
24Não deixe que a falsidade saia da sua

boca
nem que os seus lábios digam mentiras.
25Olhe sempre para a frente,
fixe o seu olhar no que está adiante.
26Olhe bem onde coloca os seus pés
e todos os seus passos serão seguros.
27Não se desvie nem para um lado nem

para o outro,
afaste-se do mal.

O perigo da imoralidade sexual

5Meu filho, preste atenção à minha
sabedoria,

escute atentamente os meus conselhos.
2Assim terá prudência
e terá cuidado com o que diz.
3Os lábios da mulher imoral são doces

como o mel,
a sua boca é mais suave do que o azeite.
4Mas, no fim, só fica a amargura e a dor;
ela corta mais do que uma espada bem

afiada.
5Ela leva você para a morte;
os seus passos conduzem para o mundo

dos mortos.
6Ela não quer saber do caminho da vida,
anda perdida e não sabe.
7Agora, ouça, meu filho,
e faça o que eu lhe digo.
8Afaste-se da mulher que comete

adultério;
nem sequer se aproxime da porta da sua

casa,
9para que não perca o melhor da sua

vida
nem alguém estranho fique com o que é

seu após tantos anos de trabalho;
10para que nenhum estranho se encha

com os seus bens,

nem o fruto do seu trabalho vá para uma
casa que não é sua.

11No fim da sua vida, você chorará por
ter arruinado a sua saúde

e todos os seus bens.
12Então dirá: “Por que não escutei os

meus pais?
Por que não ouvi os meus mestres?
13Não quis ser corrigido
nem repreendido.
14Agora estou praticamente arruinado
diante de toda a comunidade”.
15Beba só da água da sua própria fonte,
das águas do seu poço.*
16Não se torne pai
de filhos nascidos fora do matrimônio.
17Não tenha filhos para outros criarem,
eles devem ser só seus.
18Que a sua esposa seja abençoada com

muitos filhos!
Alegre-se com a mulher que você se ca-

sou quando era jovem:
19 gazela querida, corça encantadora.
Que os seios da sua esposa o satisfaçam

completamente,
que o seu amor o atraia para sempre.
20Meu filho, não se deixe seduzir pela

mulher de outro homem,
não vá para a cama com umamulher que

não é sua.
21O SENHOR está atento ao que cada

pessoa faz,
ele vê para onde a pessoa vai.
22O mau fica preso pela sua própria

maldade;
os seus pecados o prendem como cordas.
23A sua falta de disciplina o levará à

morte,
a sua insensatez acabará com ele.

Não seja fiador

6Meu filho, não concorde em pagar as
dívidas do seu próximo.

Se deu a sua palavra por um estranho,

*5:15 Beba (…) poço A “sede sexual” deve ser satisfeita só pela própria esposa.
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2 então você foi apanhado numa ar-
madilha pelas suas palavras,

você ficou preso pelas suas palavras.
3Como está no poder dessa pessoa, meu

filho,
faça isto para se livrar:
não deixe que o seu orgulho o impeça de

incomodar essa pessoa.
4Vá sem demora, não durma,
não deixe para amanhã.
5 Livre-se disso, como a gazela se livra do

caçador,
livre-se disso, como o pássaro foge da

armadilha.
Os perigos da preguiça

6 Siga o exemplo da formiga, ó
preguiçoso,

veja o que ela faz e aprenda a ser sábio.
7A formiga não tem chefe,
nem governador, nem supervisor,
8mas armazena a sua comida no verão,
ajunta o que vai comer na época da

colheita.
9Até quando vai ficar deitado, ó

preguiçoso?
Quando vai se levantar?
10O preguiçoso diz: “Preciso descansar,
vou me deitar um pouco”.
11Mas, enquanto ele dorme, vem a

pobreza
e tira tudo dele, como se ele tivesse sido

atacado por um ladrão armado.
O castigo do mau

12A pessoa má e sem virtude alguma
anda sempre dizendo mentiras.
13Pisca os olhos, faz sinais com os pés
e aponta com os dedos.
14Passa o tempo fazendo planos para

causar o mal
e confusão em todo lugar que vai.
15Por isso a desgraça cairá sobre ele de

repente:
ele será destruído e morrerá.

O que Deus detesta
16O SENHOR odeia seis coisas,
ou melhor, há sete que ele detesta:
17 o olhar orgulhoso,
a língua mentirosa,
as mãos que matam pessoas inocentes,
18 o coração que só pensa em fazer o mal,
os pés que correm para fazer maldades,
19 as testemunhas falsas e mentirosas,
e aquela pessoa que provoca divisões en-

tre membros da família.
Contra a imoralidade sexual

20Meu filho, obedeça aos mandamentos
do seu pai

e não ignore o ensino da sua mãe.
21Prenda-os ao seu pescoço,
escreva-os no seu coração.
22Eles o guiarão para onde quer que for,
cuidarão de você quando estiver

dormindo
e falarão com você quando acordar.
23Porque o mandamento é uma

lâmpada,
o ensino é uma luz
e a repreensão que disciplina
é o caminho que conduz à vida.
24Eles o protegerão da mulher má,
da mulher de outro homem e da língua

que seduz.
25Não cobice a sua beleza no seu

coração,
nem se deixe prender pelos seus olhares.
26A prostituta pode custar um pedaço de

pão,
mas a mulher de outro homem custa a

sua vida.
27Pode alguém colocar fogo no seu peito
sem queimar a sua roupa?
28Pode alguém caminhar sobre as brasas
sem queimar os seus pés?
29Assim acontece com o homem que se

deita com a mulher de outro,
ele não ficará sem castigo.
30Não se despreza um ladrão que rouba
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porque tem fome,
31mas se o apanharem, ele terá que pa-

gar sete vezes o que roubou,
mesmo que tenha que dar tudo o que tem

em casa.
32Mas o homem que se deita com a mul-

her de outro é um insensato,
ele destrói a si mesmo.
33Ele apanhará e será envergonhado,
e nunca poderá apagar a humilhação.
34Porque o homem ciumento é como o

fogo,
ele não perdoará no momento da

vingança;
35não aceitará nenhum pagamento,
nem se contentará com os melhores

presentes.
Contra a imoralidade sexual

7Meu filho, obedeça às minhas
palavras

e não se esqueça dos mandamentos que
lhe dou.

2Obedeça aos meus mandamentos e
você viverá;

guarde os meus ensinos como o que tem
de mais valioso na vida.

3Ate-os aos seus dedos,
escreva-os no seu coração.
4Trate a sabedoria como irmã
e a inteligência como membro da

família.
5Elas o guardarão da mulher imoral,
da desconhecida que quer seduzir você

com as suas palavras.
6Um dia eu estava olhando pela janela

da minha casa,
por trás das grades,
7 e vi alguns jovens inexperientes,
então reparei num que não tinha juízo.
8Ele atravessou a rua, perto da esquina,
e foi para a casa de uma mulher imoral.

9Era já tarde,
quase de noite.
10A mulher saiu para se encontrar com

ele,
vestida como prostituta e cheia de más

intenções.
11Provocadora e sem-vergonha,
ela não para em casa.
12Anda sempre pelas ruas e pelas praças
à espreita para ver se apanha alguém.
13A mulher abraçou o rapaz e o beijou.
Ela lhe disse sem nenhuma vergonha:
14 “Hoje ofereci um sacrifício de co-

munhão*,
cumpri a minha promessa.
15Tenho em casa muita carne, por isso

saí para convidar você,
ainda bem que o encontrei.
16Estendi sobre a minha cama
lençóis lindos de linho do Egito.
17Perfumei a minha cama com aromas
de mirra, aloés e canela.
18Venha comigo, vamos fazer amor a

noite inteira,
gozemos as delícias do prazer.
19Pois o meu marido não está em casa,
partiu para uma longa viagem.
20 Levou a bolsa cheia de dinheiro
e não voltará antes do fim do mês”.†
21Ela o convenceu com essas palavras,
e o atraiu com palavras suaves.
22O jovem correu atrás dela,
como um boi que vai para o matadouro,
como um animal que corre para a

armadilha,
23 e uma flecha lhe atravessa o coração;
como uma ave que voa para a rede,
sem saber que vai perder a vida.
24Portanto, filho, escute,
ouça o que eu vou lhe dizer.
25Não deixe que o seu coração se desvie

para essa mulher,
*7:14 sacrifício de comunhão Este tipo de oferta permitia levar para casa parte da
carne do sacrifício, que deveria ser comida nesse dia ou no dia seguinte. Ver Lv
7.15,16.
†7:20 Literalmente, “Não voltará antes da lua cheia”.
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não se perca nos seus caminhos.
26Pois ela já feriu de morte muitas

pessoas,
numerosas são as suas vítimas.
27A casa dela é o caminho que leva ao

túmulo,
a sua cama conduz diretamente à morte.

A excelência da sabedoria

8 A sabedoria proclama,
a inteligência se faz ouvir.

2A sabedoria está de pé no alto das
colinas,

ela coloca-se nos cruzamentos dos
caminhos.

3 Junto às portas da cidade,
na entrada, ela proclama:
4 “Proclamo para todos,
falo para todas as pessoas.
5Que os inexperientes aprendam a ser

sábios
e os insensatos aprendam a ser

prudentes.
6Ouçam, o que vou dizer é importante,
vou lhes dizer o que é certo.
7A minha boca fala a verdade,
os meus lábios nunca falam mentiras.
8Todas as minhas palavras são justas,
nelas não há a menor falsidade.
9Para quem tem conhecimento, as min-

has palavras são claras;
elas são justas para quem tem

entendimento.
10Procurem a minha instrução, mais do

que a prata,
e o conhecimento, mais do que o ouro.
11A sabedoria vale mais do que as

pérolas;
a sabedoria vale mais do que qualquer

outro desejo.
12 “Eu, a sabedoria, vivo com a

inteligência,
e com o conhecimento e a prudência.

13Respeitar o SENHOR é odiar o mal.
Detesto o orgulho e a arrogância,
os maus caminhos e as mentiras.
14Os bons conselhos e o bom senso me

pertencem.
Meus são a inteligência e o poder.
15É através de mim que os reis reinam,
e os governantes decretam leis justas.
16Através de mim os chefes governam
e as autoridades dão sentenças justas.*
17Amo os que me amam,
e quem me procura me encontra.
18Tenho riquezas e honra para dar;
dou também o bem-estar e a

prosperidade.
19O que dou é melhor do que o ouro

mais puro.
O que ofereço é melhor do que a prata

mais fina.
20Ando pelo bom caminho,
pelos caminhos onde se faz o bem.
21Concedo riqueza a quem me ama
e encho as suas casas de tesouros.
22O SENHOR me criou em primeiro

lugar,
antes de fazer qualquer coisa.
23 Fui formada desde a eternidade mais

distante,
antes de existir a terra.
24Nasci quando ainda não existia o mar,
quando não havia fontes nem rios cheios

de água.
25Nasci antes das montanhas serem

formadas,
antes das colinas existirem.
26Antes de Deus fazer a terra e os

campos,
e o primeiro pó com que fez o mundo.
27Eu estava com Deus quando ele estab-

eleceu os céus
e quando traçou o horizonte sobre omar;
28 quando colocou as nuvens no céu
e estabeleceu as fontes do mar profundo;

*8:16 e as autoridades (…) justas ou “e todos os juízes da justiça”. Alguns
manuscritos hebraicos têm: “e todos os juízes da terra”.
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29 quando impôs limites ao mar,
para que as águas não passassem dali,
quando colocou os alicerces da terra,
30 eu estava com ele, ao seu lado, como

mestre de obra.
Eu era o seu prazer todos os dias e estava

sempre alegre ao seu lado.
31Estava alegre com o mundo que ele

tinha criado
e contente com os seres humanos.
32 “Agora, filhos, escutem:
felizes são as pessoas que seguem os

meus caminhos.
33Ouçam o que eu ensino, sejam sábios,
e não ignorem a minha instrução.
34 Felizes são as pessoas que me ouvem,
que se apresentam na minha porta todos

os dias
e esperam na entrada da minha casa.
35Porque quem me encontra, encontra a

vida
e recebe os favores do SENHOR.
36Mas quem me rejeita, faz mal a si

mesmo.
Quem me odeia, ama a morte”.

A sabedoria e a loucura

9 A sabedoria construiu a sua casa;
a firmou com sete colunas.

2Matou animais para o banquete,
preparou o vinho

e pôs a comida na mesa.
3Depois enviou as suas criadas para

proclamarem
do ponto mais alto da cidade:
4 “Venham todos os que precisam

aprender”.
E também convidou os inexperientes,

dizendo:
5 “Venham comer a minha comida
e beber o vinho que preparei.
6Procurem ter juízo e terão vida.
Sigam o caminho do conhecimento”.
7Quem corrigir o zombador ou repreen-

der o mau
só ganhará insultos e desprezo.

8Não repreenda ao arrogante, porque
ele acabará por odiar você;

corrija o sábio e ele o amará.
9Ensine ao sábio e ele será ainda mais

sábio;
dê instrução ao justo e ele aumentará o

seu saber.
10O respeito pelo SENHOR é o princípio

da sabedoria,
e ser inteligente é ter conhecimento do

Deus santo.
11A sabedoria prolongará os seus dias,
aumentará os anos da sua vida.
12 Se você é sábio, é para o seu bem,
mas se é arrogante, sofrerá as

consequências.
13A insensatez é uma mulher que não

tem vergonha,
tola e que nada sabe.
14Ela senta-se na entrada da sua casa,
no ponto mais alto da cidade,
15 e chama as pessoas que passam por ali
seguindo o seu caminho:
16 “Venha aqui quem é inexperiente!”
Aos que não têm juízo, ela diz:
17 “A água roubada é mais doce,
e o pão que se come às escondidas é mais

gostoso”.
18Eles não sabem que na casa dela estão

os espíritos dos mortos,
que os seus convidados entram no fundo

do mundo dos mortos.
Provérbios de Salomão

10 Provérbios de Salomão.
Um filho sábio dá alegria ao seu

pai,
mas um filho sem juízo é a tristeza da

sua mãe.
2O dinheiro obtido de forma desonesta

não tem valor;
mas a honestidade salva da morte.
3O SENHOR satisfaz os desejos dos bons,
mas não deixa os maus obterem o que

querem.
4Quem é preguiçoso fica pobre,
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mas quem gosta de trabalhar fica rico.
5O filho sábio trabalha durante a

colheita,
mas o filho que dorme no tempo da ceifa

é uma desgraça.
6Os justos são sempre abençoados,
mas as palavras dos maus escondem a

violência.
7Os justos deixam boas recordações,
os maus são esquecidos depressa.
8Os sábios obedecem às leis,
mas quem só diz tolices cai na ruína.
9Quem é honesto vive em segurança,
mas quem é desonesto será apanhado.
10 Segredos maliciosos causam

sofrimento,
mas quem diz a verdade traz a paz*.
11As palavras do justo são fonte de vida,
mas as palavras do mau escondem a

violência.
12O ódio cria conflitos,
mas o amor perdoa todas as ofensas.
13A sabedoria está nos lábios do sábio,
mas quem não tem juízo só aprende se

for castigado.
14Os sábios guardam a sabedoria,
mas quando os tolos falam, o perigo está

perto.
15A riqueza protege os ricos,
e a pobreza arruína os pobres.
16O trabalho do justo produz a vida,
mas a pessoa má só produz o pecado.
17Quem aceita a correção mostra aos

outros como se deve viver,
mas quem rejeita a correção leva os out-

ros a andar pelo caminho errado.
18O mentiroso esconde o seu ódio,
e quem não tem juízo espalha a calúnia.
19Quem muito fala, muito erra;
o sábio aprende a ficar calado.
20As palavras do bom são como a prata

pura;
mas as ideias do mau não têm valor.

21As palavras do justo ajudam muitas
pessoas;

mas o mau morre porque não tem
entendimento.

22A bênção do SENHOR traz riqueza,
riqueza sem preocupações.
23O insensato diverte-se fazendo o mal;
o prudente tem prazer em ser sábio.
24Tudo o que o mau mais teme lhe

acontecerá;
mas o justo alcançará tudo o que quer.
25Quando a tempestade passa, os maus

desaparecem;
mas os justos permanecem firmes para

sempre.
26 Se você mandar o preguiçoso fazer al-

guma coisa, ele ficará irritado;
é como pôr vinagre na boca ou fumaça

nos olhos.
27Quem respeita o SENHOR vive muitos

anos,
mas os anos dos maus serão cortados.
28A esperança dos justos resulta em

alegria;
mas a esperança dos maus não resulta

em nada.
29O SENHOR protege quem cumpre os

seus mandamentos,
mas destrói os que praticam o mal.
30Os justos nunca serão arruinados,
mas os maus não permanecerão na terra.
31Da boca dos justos sai a sabedoria,
mas a língua dos maus será arrancada.
32As palavras dos justos são agradáveis,
mas os maus só dizem maldades.

11 O SENHOR detesta as balanças
falsas,

mas os pesos justos lhe dão prazer.
2Depois do orgulho chega a desonra,
mas a sabedoria vem com a humildade.
3Os justos são guiados pela honestidade,
os desonestos são destruídos pela

falsidade.

*10:10 mas quem diz (…) paz Segundo a LXX. O TM repete a segunda frase do v8.
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4No dia do julgamento divino as
riquezas de nada servem,

mas a bondade salva da morte.
5O bem que os bons fazemmelhora a sua

vida,
mas a maldade dos maus os faz cair.
6O bem feito pela pessoa honesta a deixa

livre,
mas os infiéis são presos pelos seus

desejos.
7O mau morre e com ele morrem todas

as suas esperanças,
tudo o que ele mais desejava é destruído.
8O justo é salvo das dificuldades,
é o mau que as recebe em seu lugar.
9As palavras dos infiéis destroem os

outros,
mas pelo conhecimento o justo se salva.
10Quando os justos vivem bem, toda a

cidade se alegra,
mas todos saltam de alegria quando os

maus morrem.
11A bênção dos bons engrandece a

cidade,
mas as palavras dos maus a destroem.
12Quem fala mal dos outros não tem

juízo,
quem tem entendimento sabe ficar

calado.
13Não pode se confiar em quem anda

revelando segredos,
mas digno de confiança é quem os

guarda.
14 Sem bons conselheiros a nação cai,
o que a salva é ter muitos conselheiros.
15Quem ficar fiador das dívidas de out-

ros acabará sofrendo,
mas quem se recusar a ser fiador viverá

em paz.
16Uma mulher bondosa ganha respeito,
mas os violentos só ganham dinheiro.
17Quem é bondoso faz bem a si mesmo,
mas quem é cruel causa o seu próprio

mal.

18O salário do mau o engana,
mas a recompensa de quem semeia a

justiça é certa.
19As pessoas que fazem o bem camin-

ham para a vida,
mas quem vai atrás do mal caminha para

a morte.
20O SENHOR detesta os que gostam de

fazer o mal,
mas gosta dos que querem fazer o bem.
21Mais tarde ou mais cedo, os maus re-

ceberão o seu castigo,
mas os justos escaparão do castigo.
22Como anel de ouro em focinho de

porco,
assim é a mulher bonita que não tem

juízo.
23O desejo dos justos só leva ao bem,
mas a esperança dos maus é o castigo.
24Uma pessoa dá generosamente e a sua

riqueza aumenta,
mas outra não dá o que deveria dar e

acaba na pobreza.
25Uma pessoa generosa prosperará,
quem ajuda os outros receberá ajuda.
26O povo amaldiçoa os que retêm o

trigo,
mas abençoa aqueles que o vendem.
27Quem faz o bem ganha o respeito das

pessoas,
mas quem faz o mal só ganha problemas.
28Quem confia nas riquezas murchará,
mas quem pratica o bem crescerá como

uma árvore verde.
29Quem prejudica a sua própria família,

cairá na ruína;
o insensato será servo do sábio.
30Quem pratica o bem é árvore de vida;
e o sábio dá vida nova às pessoas.*
31 Se o justo recebe a sua recompensa

aqui na terra,
com certeza a pessoa má e pecadora re-

ceberá o que merece.

*11:30 e o sábio (…) às pessoas ou “e o sábio conquista almas”.
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12 Quem gosta de aprender gosta
que o corrijam,

mas quem detesta a disciplina é
insensato.

2O homem que faz o bem é aprovado
pelo SENHOR,

mas quem quer fazer o mal é condenado.
3Ninguém se estabelece fazendo o mal,
mas a raiz dos justos não pode ser

arrancada.
4A boa esposa é a glória do seu marido,
mas a que não tem vergonha é como uma

doença nos seus ossos.
5Os planos dos justos são sinceros,
mas os conselhos dos maus enganam.
6As palavras dos maus são uma ar-

madilha que mata os inocentes,
mas as palavras do justo os salvam.
7Os maus caem e são destruídos,
mas a família dos justos permanece

firme.
8O homem é louvado pela sabedoria que

tem,
mas o insensato é desprezado.
9Mais vale ser menosprezado e ter

comida
do que fingir ser importante e passar

fome.
10O justo cuida dos seus animais,
mas o mau é cruel com eles mesmo

quando quer ser bom.
11Quem trabalha a sua terra terá muita

comida,
mas quem não tem juízo desperdiça o

tempo com fantasias.
12A cobiça é uma armadilha que prende

o mau,
mas o justo consegue ser próspero pelo

bem que faz.
13O mau é apanhado pelo mal que diz,
mas o justo livra-se das dificuldades.
14Cada pessoa ficará satisfeita com o que

recebe pelo bem que diz,
e todo o bem que a pessoa faz será

recompensado.

15O insensato pensa que tudo o que faz
é perfeito,

mas quem é sábio ouve os conselhos.
16O insensato mostra logo a sua ira,
mas a pessoa prudente não responde aos

insultos.
17A testemunha fiel conta a verdade,
mas o mentiroso é uma testemunha

falsa.
18Quem fala sem pensar fere como uma

espada que corta,
mas as palavras do sábio trazem alívio.
19Quem diz a verdade permanece para

sempre,
mas quem mente dura só um momento.
20A falsidade está no coração dos que

planejam o mal,
mas quem promove a paz tem alegria no

coração.
21Nenhum mal acontece aos justos,
mas os maus estão cheios de desgraças.
22O SENHOR destesta os mentirosos,
a sua alegria está com aqueles que dizem

a verdade.
23Quem é prudente esconde a sua

sabedoria,
mas quem é insensato fala do que não

sabe.
24Quem trabalha com diligência torna-

se chefe,
mas o preguiçoso será sempre escravo.
25As preocupações tiram a felicidade da

pessoa,
mas uma boa palavra lhe dá alegria.
26O justo guia bem ao seu próximo,
mas os maus estão sempre perdidos.
27O preguiçoso fica sem nada,
mas quem trabalha diligentemente

torna-se rico.
28Quem anda no caminho da justiça

acha a vida,
quem anda nele se salva da morte.

13 O filho sábio aceita a correção do
pai,

mas o filho rebelde rejeita a repreensão.
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2A pessoa boa fica satisfeita com o bem
que diz,

mas os infiéis só comem do fruto da
violência.

3Quem toma cuidado com o que diz pro-
tege a sua vida,

mas quem fala demais se destrói.
4O preguiçoso não alcança o que deseja,
mas quem trabalha diligentemente con-

segue o que quer.
5Os justos odeiam a falsidade,
mas os maus fazem coisas que trazem

desonra e vergonha.
6A retidão protege quem é honesto,
mas a maldade destrói o pecador.
7Algumas pessoas fingem que são ricas

mas não têm nada,
outras fingem que são pobres mas são

muito ricas.
8O rico pode ter que pagar resgate para

não ser morto,
mas o pobre não recebe ameaças.
9A luz do justo brilha com fulgor,
mas a lâmpada do mau se apaga.
10O orgulho só traz problemas,
mas a sabedoria está com os que ouvem

conselhos.
11A riqueza que se ganha depressa

diminui depressa,
mas a que se junta aos poucos torna-se

grande.
12Quem perde a esperança
entristece o coração,
mas o desejo alcançado é árvore de vida.
13Quem não obedece a uma ordem terá

que pagar por isso,
mas quem a respeita será recompensado.
14Os ensinos do sábio são fonte de vida
e salvam das armadilhas da morte.
15Uma pessoa com juízo ganha o re-

speito dos outros,
mas a vida é dura para os infiéis.
16Quem é prudente pensa antes de agir,
mas quem não tem juízo mostra que é

ignorante.

17Um mau mensageiro provoca a
desgraça,

mas um bom mensageiro traz a cura.
18Quem despreza a correção cai na po-

breza e na vergonha,
mas quem a aceita ganha o respeito das

pessoas.
19Quem alcança o que deseja tem

alegria,
mas o insensato não quer abandonar o

mal.
20Quem anda com os sábios será sábio,
quem anda com os insensatos terá

problemas.
21O mal persegue os pecadores,
mas os justos alcançam a paz e o bem.
22O homem bom deixa herança para os

netos,
mas a riqueza dos pecadores está reser-

vada para os justos.
23As terras dos pobres produzem muita

comida,
mas tudo se perde por falta de justiça.
24Quem não corrige o seu filho é porque

não o ama,
quem ama o seu filho o disciplina.
25O justo come e fica satisfeito,
mas o mau sempre fica com fome.

14 A mulher sábia constrói a sua
casa,

mas a insensata a destrói com as suas
próprias mãos.

2Quem anda na retidão respeita o
SENHOR,

quem sai do seu caminho o despreza.
3O arrogante recebe chicotadas por

causa das suas palavras,
mas as palavras do sábio o protegem.
4Quando não há bois a manjedoura pode

estar vazia,
mas é com a força dos bois que há uma

boa colheita.
5A testemunha verdadeira não mente,
mas a testemunha falsa só fala mentiras.
6O zombador procura a sabedoria mas

não a encontra,
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mas quem é inteligente aprende
depressa.

7Não seja amigo de quem não tem juízo,
pois ele não tem nada para ensinar.
8A pessoa prudente é sábia
porque pensa no que faz,
mas o tolo não tem juízo
porque engana a si mesmo.
9Os insensatos zombam daqueles que

pagam multas
mas os justos procuram agradar a Deus.
10 Só o coração conhece as suas próprias

amarguras,
e não compartilha a sua felicidade com

estranhos.
11A casa dos maus será destruída,
mas a tenda dos justos prosperará.
12Há caminhos que parecem corretos ao

homem,
mas na realidade levam para a morte.
13Mesmo quando alguém sorri, o

coração pode estar triste;
e no final a tristeza volta a aparecer.
14Os que fazem o mal serão castigados,
mas os que fazem o bem serão

recompensados.
15A pessoa simples acredita em tudo o

que lhe dizem,
mas o prudente pensa antes de dar qual-

quer passo.
16O sábio é cauteloso e afasta-se do mal,
mas o insensato não quer saber e é

arrogante.
17Quem se irrita facilmente faz loucuras,
e quem é mau é desprezado.
18As pessoas simples herdarão a

insensatez,
mas os sábios serão recompensados com

mais conhecimento.
19Os maus terão que se submeter aos

bons,
e os perversos aos justos.

20O pobre não tem amigos nem
vizinhos,

mas o rico tem muitos amigos.
21Quem despreza o seu semelhante

comete pecado,
mas feliz é quem tem compaixão dos

pobres.
22Os que só pensam em fazer o mal

perderão o caminho,
mas os que fazem o bem encontrarão

amor e lealdade.
23Quem gosta de trabalhar terá lucro,
mas o muito falar só leva à pobreza.
24A riqueza é a recompensa dos sábios,
e a estupidez é a recompensa de quem

não tem juízo.
25A testemunha que diz a verdade salva

vidas,
mas a testemunha falsa espalha

mentiras.
26Quem respeita o SENHOR vive em

segurança,
e os seus filhos também se sentem

seguros.
27Quem respeita o SENHOR dá vida a

todos
e escapa da armadilha da morte.
28É uma honra para um rei governar so-

bre um povo numeroso,
mas o governante está arruinado se não

tiver povo.
29Quem se mantém calmo é inteligente,
mas quem se irrita facilmente é

insensato.
30A mente tranquila é saúde para o

corpo,
mas a inveja causa a doença.
31Quem explora os pobres ofende o

Criador,
mas quem tem compaixão deles honra a

Deus.
32A maldade faz cair os maus,
mas a honestidade* protege os justos.

*14:32 a honestidade De acordo com a LXX e a versão siríaca. O TM tem: “a morte
deles”.
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33O sabedoria está no coração do sábio,
mas no coração do insensato ela não é

conhecida.
34A justiça torna grande as nações,
mas o pecado é a vergonha de qualquer

povo.
35O rei favorece ao ministro inteligente,
mas castiga o indigno.

15 Uma resposta amável acalma a
ira,

mas uma resposta dura aumenta a ira.
2As pessoas gostam de ouvir os sábios,
mas os insensatos dizem só loucuras.
3Os olhos do SENHOR estão em toda

parte,
ele observa tanto os bons como os maus.
4A palavra amável dá vida a todos;
a palavra perversa destrói o espírito.
5O insensato rejeita a correção do pai,
mas quem aceita a repreensão mostra

que é inteligente.
6Na casa do justo há de tudo em

abundância,
mas tudo o que o desonesto ganha só lhe

traz problemas.
7Os lábios dos sábios espalham

conhecimento,
mas o que dizem os tolos não vale a pena

escutar.
8O SENHOR detesta as ofertas dos maus,
mas gosta das orações dos justos.
9O SENHOR odeia o modo de vida dos

maus,
mas ama a quem procura ser justo.
10Quem se desvia do bom caminho será

castigado,
e quem odeia que o corrijam será

destruído.
11O SENHOR conhece bem o sepulcro e

a morte,
e conhece ainda melhor o pensamento

das pessoas.
12O zombador não gosta que o corrijam,
nem procura o conselho dos sábios.
13O coração contente torna o rosto feliz,
mas o coração triste deprime o espírito.

14O sábio procura ganhar mais
conhecimento,

mas os tolos só querem saber de tolices.
15Para quem é pobre e está aflito, todos

os dias são tristes;
mas para quem está alegre a vida é uma

festa.
16É melhor ser pobre e respeitar o

SENHOR,
do que ser rico e ter preocupações.
17Mais vale comer pouco onde há amor,
do que comer muito onde há ódio.
18Quem se irrita com facilidade arma

confusão,
mas quem tem paciência acalma as

coisas.
19Para quem é preguiçoso, a vida está

cheia de espinhos,
mas para os justos a vida é uma estrada

plana.
20O filho sábio dá alegria ao seu pai,
mas o filho sem juízo despreza a sua

mãe.
21O insensato é feliz fazendo tolices,
mas o sábio faz o que é certo.
22Os planos fracassam por falta de

conselho,
mas têm sucesso quando há muitos

conselheiros.
23Bom é dar a resposta certa,
ainda melhor é o bom conselho no mo-

mento certo.
24O caminho da vida leva o sábio para

as alturas,
e assim ele não desce para o mundo dos

mortos.
25O SENHOR destrói a casa dos

orgulhosos,
mas protege a propriedade da viúva.
26O SENHOR detesta os pensamentos

dos maus,
mas gosta das palavras sinceras.
27Quem deseja ficar rico desonesta-

mente, arruína a sua família;
mas viverá quem recusa o suborno.
28O justo pensa antes de responder,
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mas da boca do mau só sai a maldade.
29O SENHOR afasta-se dos maus,
mas está atento às orações dos justos.
30Um olhar bondoso alegra o coração,
e uma boa notícia dá nova força.
31Quem aceita a correção justa
terá um lugar entre os sábios.
32Quem despreza a correção despreza a

si mesmo,
mas quem aceita a correção obtém

entendimento.
33A sabedoria ensina a respeitar o

SENHOR,
é preciso que a pessoa seja humilde antes

de ser honrada.

16 As pessoas podem fazer planos,
mas só o SENHOR pode torná-los

realidade.
2Cada pessoa pensa que o que faz é bom,
mas o SENHOR é quem julga as

intenções.
3Ponha nas mãos do SENHOR tudo o

que faz,
para que os seus planos se tornem

realidade.
4Tudo o que o SENHOR fez tem um

propósito,
até a pessoa má foi feita para o dia do

castigo.
5O SENHOR detesta os que pensam que

são mais do que os outros;
com certeza, os orgulhosos serão

castigados.
6Com o amor fiel e a verdade o pecado

é perdoado,
e quem respeita o SENHOR afasta-se do

pecado.
7Quando o SENHOR aprova a conduta

de alguém,
ele faz que até os seus inimigos vivam

em paz com ele.
8É melhor ganhar pouco honestamente
do que muito com injustiça.
9A pessoa pode fazer planos,
mas é o SENHOR que decide o que vai

acontecer.

10As palavras do rei têm autoridade
divina,

por isso devem ser sempre justas.
11O SENHOR quer que as balanças e os

pesos sejam certos
e que os negócios sejam honestos.
12Os reis destestam as pessoas que prati-

cam o mal
porque é a justiça que faz o governo ser

forte.
13O rei alegra-se quando as pessoas são

honestas
e gosta de quem lhe diz a verdade.
14A ira do rei pode matar uma pessoa,
mas o sábio pode acalmar a sua ira.
15Quando o rei está contente a vida é

melhor para todos,
e a sua bondade é como a chuva da

primavera.
16A sabedoria vale mais do que o ouro,
e a inteligência mais do que a prata.
17As pessoas boas desviam-se do mal,
quem tem cuidado com o que faz protege

a sua vida.
18Depois do orgulho vem a humilhação;
depois da arrogância vem a queda.
19É melhor ser humilde e viver com os

pobres
do que participar das riquezas roubadas

pelos orgulhosos.
20Quem é inteligente encontra coisas

boas num negócio,
mas feliz é quem confia no SENHOR.
21É chamada de inteligente a pessoa que

pensa bem,
e quanto mais amável for a sua palavra,

melhor convence.
22Quem tem inteligência tem uma fonte

que lhe dá vida,
mas a tolice só traz castigo aos

insensatos.
23Quem é sábio pensa antes de falar;
fala bem e vale a pena escutar o que ele

diz.
24As palavras amáveis são como o mel:
fáceis de aceitar e boas para a saúde.
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25Há caminhos que parecem corretos ao
homem,

mas na realidade levam para a morte.
26O apetite leva a pessoa a trabalhar,
pois a sua fome a obriga.
27O mau só faz planos para o mal,
as suas palavras destroem como o fogo.
28O mau provoca contendas,
e quem espalha mentiras divide bons

amigos.
29O violento engana ao seu semelhante,
e o leva para o mau caminho.
30Quem pisca o olho faz planos para

enganar,
quem sorri está quase fazendo o mal.
31Os cabelos brancos são uma coroa de

glória
para quem tem vivido honestamente.
32Vale mais ter paciência do que ser

forte como um guerreiro;
é melhor dominar a ira do que conquis-

tar uma cidade.
33As pessoas põem os dados no saco para

tirar à sorte,
mas quem determina o resultado é o

SENHOR.

17Mais vale comer pão duro
e viver em paz,

do que ter um banquete
numa casa cheia de brigas.
2O servo que é sábio terá mais poder

do que o filho que envergonhou a
família,

e receberá parte da herança com os out-
ros irmãos.

3O ouro e a prata são testados e refina-
dos pelo fogo,

mas é o SENHOR quem testa e purifica o
coração das pessoas.

4Os maus só prestam atenção aos maus
conselhos,

e os mentirosos gostam de ouvir
mentiras.

5Quem zomba do pobre ofende o
Criador;

quem se alegra ao ver alguém sofrendo
não escapará de ser castigado.

6Os netos são a glória dos avós,
e as crianças se orgulham dos pais.
7Não é sábio que o insensato fale muito,
nem que um governante diga mentiras.
8O suborno parece ser uma pedra mág-

ica para quem o oferece:
ele tem sucesso em todo lugar.
9Perdoe alguém e criará amor entre as

pessoas,
mas fale sempre da ofensa e destruirá a

maior amizade.
10Uma pessoa inteligente aprende mais

com uma repreensão
do que o insensato com cem açoites.
11Quem é revoltado só quer fazer o mal,
mas no fim um mensageiro virá castigá-

lo.
12É melhor encontrar uma ursa enfure-

cida, por terem roubado os seus
filhotes,

do que um tolo fazendo tolices.
13Não faça o mal a quem lhe faz o bem,
senão passará o resto da sua vida

sofrendo.
14Começar uma briga é como abrir

brecha numa represa;
o melhor é desistir antes que haja

problemas.
15O SENHOR detesta estas duas coisas:
que o justo seja condenado e que o mau

seja declarado inocente.
16De nada serve ao tolo ter dinheiro,
pois quem não tem juízo não compra a

sabedoria.
17Um amigo ama em todos os

momentos,
ele é um irmão em tempos difíceis.
18 Só o insensato se compromete
a ser fiador das dívidas de outros.
19Quem gosta de discutir provoca

brigas,
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quem constrói portões altos* procura a
ruína.

20Quem é perverso não alcançará o bem;
o mentiroso cairá na desgraça.
21O pai do tolo só tem tristeza,
quem tem um filho insensato não pode

ter alegria.
22Um coração alegre dá boa saúde,
mas o espírito abatido faz mal ao corpo.
23A pessoa má aceita subornos às

escondidas,
para distorcer a justiça.
24A sabedoria está perto de quem é

inteligente,
mas o insensato procura outras coisas.
25O filho tolo é a vergonha do pai,
e a amargura da mãe que lhe deu

nascimento.
26Não é bom castigar o inocente,
e é errado açoitar quem merece ser

honrado.
27Quem é inteligente tem cuidado com

o que diz,
quem sabe o que faz mantém a calma.
28O insensato que se cala passa por

sábio;
se não abrir a boca, ele é considerado

inteligente.

18 Quem se separa dos outros só
quer fazer o que quer,

despreza qualquer conselho que seja
dado a ele.

2O tolo não quer compreender os outros,
só quer que os outros o compreendam.
3Quem faz o mal é desprezado,
e com a desonra vem a vergonha.
4As palavras que saem do homem
são águas profundas, rios transbordantes

e fonte de sabedoria.
5Não é justo favorecer o culpado
e deixar de fazer justiça ao inocente.
6O tolo abre a boca para criar discórdia;
pelo que diz, ele está pedindo para ser

castigado.

7A conversa do tolo é a sua ruína;
ele destrói a si mesmo com o que diz.
8As palavras do caluniador são como os

doces,
elas descem até o íntimo do estômago.
9Quem é preguiçoso no seu trabalho
é amigo daquele que o destrói.
10O nome do SENHOR é uma torre forte,
os justos correm para ela e encontram

salvação.
11A riqueza do rico é a sua proteção,
ele pensa dela como se fosse uma cidade

com uma muralha alta.
12Primeiro é o orgulho, depois a ruína;
mas a humildade conduz à honra.
13Quem responde antes de ouvir
mostra que é tolo e fica envergonhado.
14O bom ânimo ajuda a curar o doente,
mas ninguém pode ajudar a pessoa

deprimida.
15Quem é inteligente quer aprender

mais
e ouve com atenção para aumentar o seu

conhecimento.
16As portas são abertas a quem dá

presentes,
e o conduzirão às pessoas importantes.
17Quem fala primeiro parece ter razão,
até chegar alguém que o examina.
18 Lançar sortes resolve a questão
e põe fim à contenda entre fortes

adversários.
19Um amigo ofendido é mais difícil de

conquistar do que uma cidade forte.
E discussões separam amigos mais do

que as grades dos portões de um
palácio.

20As palavras de uma pessoa são como
o fruto delicioso:

ela se satisfaz com as palavras dos seus
lábios.

21Aquilo que uma pessoa diz pode dar
vida ou pode matar;

*17:19 quem constrói portões altos ou “quem é orgulhoso”.
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quem gosta de falar comerá do fruto do
que falar.

22Quem encontra uma esposa encontra
um grande bem,

ela é um presente do SENHOR.
23O pobre implora com humildade
e o rico responde com dureza.
24É bom estar com amigos*,
e um amigo verdadeiro é melhor do que

um irmão.

19Mais vale ser pobre e sincero,
do que trapaceiro e tolo.

2Não é bom ter zelo sem conhecimento,
pois quem se apressa erra.
3Há pessoas insensatas que estragam as

suas próprias vidas,
mas depois culpam o SENHOR.
4A riqueza multiplica os amigos,
mas os amigos abandonam o pobre.
5Quem dá falso testemunho será

castigado,
e o mentiroso não escapará do castigo.
6Muitas pessoas procuram agradar a

quem é generoso,
e todos querem ser amigos de quem dá

presentes.
7O pobre não tem amigos, e até a sua

própria família o despreza.
Mesmo que lhes fale, de nada serve.
8Quem adquire inteligência ama a si

mesmo,
e quem age com inteligência será

recompensado.
9A falsa testemunha será castigada,
o mentiroso será morto.
10Não é bom que um tolo viva no luxo,
e muito menos que um escravo governe

os príncipes.
11A pessoa inteligente tem muita

paciência,
e mostra a sua grandeza quando perdoa

a quem lhe faz mal.
12A ira do rei é como o rugido de um

leão;

e a sua bondade é como o orvalho sobre
a erva.

13Um filho insensato é a desgraça do seu
pai;

e a esposa que não para de se queixar é
como a água que não para de pingar.

14Casas e riquezas são a herança dos
pais,

mas uma boa esposa é o SENHOR quem
dá.

15A preguiça faz dormir muito,
e o preguiçoso passa fome.
16Quem obedece à lei de Deus salva a

sua vida;
mas quem despreza os seus ensinamen-

tos morrerá.
17Quem ajuda os pobres, empresta ao

SENHOR,
e será recompensado por ele.
18Corrija o seu filho enquanto puder,
mas não se irrite ao ponto de matá-lo.
19Quem não souber dominar a sua ira

terá que ser punido;
se não for castigado, repetirá o erro.
20Ouça os conselhos e aceite a correção;
assim aprenderá a ser sábio.
21As pessoas têm muitos planos,
mas eles só se tornarão realidade se o

SENHOR quiser.
22O que se requer de uma pessoa é que

seja fiel e sincera;
mais vale ser pobre do que mentiroso.
23Respeitar o SENHOR conduz à vida,
uma vida feliz e sem castigo.
24O preguiçoso coloca a mão no prato
mas tem preguiça até de levar a comida

à boca.
25 Se você castigar o arrogante, o insen-

sato aprenderá a ter juízo;
uma pequena repreensão é suficiente

para o sábio aprender.
26Um filho traz desgraça e envergonha

a família

*18:24 É bom estar com amigos ou “Amigos podem ser a nossa desgraça”.
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quando rouba o seu pai e expulsa a sua
mãe.

27Meu filho, se deixar de escutar a
instrução,

nunca chegará a ser sábio.
28Uma testemunha falsa zomba da

justiça;
os maus gostam de fazer o mal.
29O castigo está pronto para quem

zomba dos outros,
e o açoite existe para quem não tem

juízo.

20 O vinho torna a pessoa arrogante,
e as bebidas fortes provocam

brigas;
quem bebe demais não é sábio.
2A ira do rei é como o rugido de um leão;
quem o provoca pode perder a vida.
3Quem evita discussões é digno de

respeito,
mas os insensatos provocam brigas.
4No tempo da sementeira o preguiçoso

não lavra a terra,
e no tempo da colheita procura comida,

mas nada encontra.
5Um bom conselho é como a água num

poço fundo,
mas quem é inteligente sabe como obtê-

lo.
6Muitos dizem que são bons amigos,
mas é difícil encontrar alguém em quem

pode se confiar.
7O justo vive honestamente;
felizes serão os seus filhos!
8Quando o rei se senta no tribunal,
ele deve olhar e discernir o mal.
9Quem poderá dizer: “O meu coração

está limpo,
não tenho nenhum pecado”?
10O SENHOR detesta
quem utiliza pesos falsos e medidas

desonestas.
11Até o jovem mostra quem ele é pelas

suas ações,
pelo que ele faz mostra se é honesto e

bom.

12O ouvido foi feito para ouvir e o olho
para ver,

foi para isso que o SENHOR os fez.
13Não passe o tempo dormindo ou ficará

pobre,
mantenha-se acordado e terá comida de

sobra.
14 “É mau e caro!” diz o comprador,
mas após ir embora gaba-se do bom

negócio que fez.
15Ouro e joias enriquecem a qualquer

um,
mas quem fala com sabedoria é ainda

mais rico.
16Que tirem até a camisa
de quem ficar como fiador da dívida de

um estranho!
17O pão roubado é saboroso,
mas no fim a boca fica cheia de areia.
18Procure bons conselhos quando você

fizer planos,
não se entra numa guerra sem uma boa

estratégia.
19Quem fala mal dos outros não merece

confiança,
não queira ser amigo de quem fala

demais.
20 Se alguém amaldiçoar o seu pai ou a

sua mãe,
morrerá da pior forma possível.
21A herança obtida com ganância no

princípio,
não tem a bênção divina no fim.
22Não queira se vingar do mal que lhe

fazem,
confie no SENHOR e ele lhe dará a

vitória.
23O SENHOR detesta pesos falsos
e condena quem usa balanças

desonestas.
24O SENHOR é quem dirige os passos do

ser humano;
ninguém pode saber o dia de amanhã.
25Quem faz uma promessa a Deus sem

pensar e depois reconsidera
fica preso numa armadilha.
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26O rei sábio separa os maus dos outros
e os esmaga debaixo de uma roda de

moinho.
27O espírito da pessoa é como uma lâm-

pada do SENHOR,
que lhe revela tudo o que há dentro

dessa pessoa.
28O rei que tem amor e lealdade contin-

uará a ser rei,
o seu amor dá estabilidade ao seu trono.
29Admira-se a força dos jovens,
e respeita-se os cabelos brancos dos mais

velhos.
30O castigo limpa a maldade do mau,
os açoites lavam o interior da pessoa.

21 Como um canal guia a água do
rio

assim também o SENHOR guia o pensa-
mento do rei,

ele o dirige para onde quer.
2Cada pessoa pensa que o que faz está

bem feito,
mas o SENHOR é quem julga as

intenções.
3 Fazer o que é bom e justo agrada mais

ao SENHOR
do que oferecer sacrifícios.
4O olhar arrogante e o coração

orgulhoso
são os pecados que guiam os maus.
5Planos cuidadosos dão bons resultados,
mas feitos com pressa levam à pobreza.
6A riqueza conseguida enganando os

outros
desaparece depressa e leva à morte.
7A maldade dos maus os leva para a

morte,
porque se recusam a fazer o bem.
8Os maus querem sempre enganar os

outros,
mas os bons são honestos e justos.
9É melhor viver no fundo do quintal,
do que dentro de casa com uma mulher

que está sempre discutindo.
10A pessoa má só pensa em fazer o mal,
não tem compaixão de ninguém.

11Castigue quem não tem respeito pelas
pessoas

e servirá de exemplo para todos.
Uma pequena repreensão
é suficiente para o sábio aprender.
12O Deus justo considera o que acontece

na casa de quem não é justo
e o condena à ruína.
13Quem recusar ajudar os pobres,
também não será ajudado quando

precisar.
14Um presente dado em segredo acalma

a ira,
uma oferta às ocultas aplaca a maior

fúria.
15Quando se faz justiça, os justos se

alegram,
mas os maus ficam com medo.
16Quem se afasta da sabedoria,
caminha para a morte.
17Quem ama os prazeres acaba na

pobreza,
quem ama o vinho e os perfumes nunca

ficará rico.
18O mau é dado em pagamento pelo

bom,
e os infeis são o pagamento pelos justos.
19É melhor viver num deserto,
do que com uma esposa que nunca está

satisfeita e está sempre discutindo.
20O sábio guarda na sua casa os seus

tesouros e azeite,
mas quem não tem juízo gasta tudo o que

tem.
21Quem procura fazer o bem e ter amor

fiel
encontrará vida, justiça e honra.
22O sábio conquista a cidade dos

valentes
e derruba as muralhas em que eles

confiavam.
23Quem tem cuidado com o que diz e

com o que fala
não terá problemas na vida.
24A pessoa orgulhosa gosta de zombar

dos outros,
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e faz tudo com grande arrogância.
25O preguiçoso morre de fome
porque não quer trabalhar.
26O preguiçoso passa o dia desejando o

que não tem,
enquanto que o justo reparte tudo o que

tem.
27Os sacrifícios dos maus não agradam

a Deus,
especialmente quando os oferecem com

más intenções.
28A testemunha falsa será destruída,
mas quem contar a verdade sairá

ganhando.
29O mau finge que está seguro,
mas o justo sabe o que faz.
30Não há sabedoria, nem inteligência,

nem qualquer plano
que possa contrariar a vontade do

SENHOR.
31O exército pode estar preparado para

a batalha,
mas a vitória depende do SENHOR.

22Mais vale ser respeitado do que
ser rico,

porque o bom nome é mais importante
do que ouro e prata.

2O rico e o pobre têm isto em comum:
os dois foram criados pelo SENHOR.
3A pessoa prudente vê o perigo e se

afasta;
os insensatos seguem em frente e

acabam sofrendo.
4Quem respeita o SENHOR e é humilde,
terá riqueza, honra e uma vida longa e

feliz.
5O mau vive cheio de dores e

dificuldades,
quem ama a sua vida fica longe dele.
6Ensine a criança a entrar no bom

caminho,
e quando crescer não se afastará dele.
7Os ricos mandam nos pobres;

quem pede emprestado é servo do que
empresta.

8Quem semeia a injustiça, colhe a
desgraça

e será castigado.*
9Quem é generoso será abençoado,
porque reparte a sua comida com os

pobres.
10 Se você expulsar o arrogante,
os problemas, as discussões e os insultos

irão embora.
11Quem é honesto e sincero no que diz,
ganhará a amizade do rei.
12O SENHOR vigia e protege o

conhecimento,
mas ele destrói as palavras dos infiéis.
13O preguiçoso diz: “Não posso ir

trabalhar,
porque há um leão lá fora que pode me

matar”.
14As palavras da mulher adúltera são

como uma armadilha muito funda,
nela cairão aqueles que são castigados

pelo SENHOR.
15É natural que os jovens pensem em

fazer tolices,
mas pelo castigo serão corrigidos.
16Estas duas pessoas acabarão na

pobreza:
a pessoa que oprime ao pobre para se

tornar rico
e a pessoa que dá presentes aos ricos.

Trinta ditados dos sábios
17Ouça com atenção o que vou lhe

ensinar,
dedique-se ao estudo dos ditados dos

sábios.
18Terá prazer em aprendê-los
e estarão sempre na ponta da sua língua.
19Quero lhe ensinar estes ditados
para que você confie no SENHOR.
20Escrevi para você estes trinta ditados

*22:8 A LXX acrescenta a frase: “A pessoa que dá com alegria é abençoada por Deus”.
Ver 2Co 9.7.
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que contêm bons conselhos e sabedoria.
21Ensino-lhe a verdade, palavras dignas

de confiança,
para que você possa levar uma resposta

certa àqueles que o enviaram*.
— 1 —

22Não roube os pobres por serem pobres,
nem oprima os necessitados nos

tribunais.
23Pois o SENHOR está do lado deles
e defenderá os pobres. Ele tirará a vida

de quem lhes tirar as coisas.
— 2 —

24Não seja amigo de quem está sempre
irado,

nem ande com quem é violento.
25Não aprenda os seus maus costumes
ou nunca mais escapará.

— 3 —
26Não se comprometa a pagar as dívidas

de outros,
nem fique fiador de ninguém.
27Pois se você não puder pagar,
até a cama onde se deita será tirada de

você.
— 4 —

28Não mude de lugar os marcos antigos,
que foram colocados pelos seus antepas-

sados para dividir os terrenos.
— 5 —

29Quem faz bem o seu trabalho estará ao
serviço de reis

e não terá que servir pessoas de pouca
importância.

— 6 —

23 Quando for convidado para
comer com alguém importante,

lembre-se de como deve se comportar.

2Não coma depressa,
mesmo que tenha fome,
3 e não deseje comer da melhor comida

que ele lhe dá,
porque ele pode querer alguma coisa de

você.
— 7 —

4Não se mate trabalhando para ficar
rico,

pare de pensar nessas coisas.
5Assim que você colocar os olhos nelas,

irão desaparecer;
até parece que elas têm asas como as

águias.
— 8 —

6Não se sente à mesa de quem é
avarento,

nem deseje a sua comida mesmo que seja
boa,

7pois ele só pensa no dinheiro que
gastou.

Ele diz: “Coma e beba!”,
mas não está sendo sincero.
8Você vomitará o pouco que comeu,
e os seus elogios
não servirão para nada.

— 9 —
9Não tente ensinar os tolos,
porque eles não querem saber das suas

palavras sábias.
— 10 —

10Não mude de lugar os marcos antigos,
nem ocupe as terras dos órfãos,
11porque o poderoso Deus que os

defende
estará contra você.

— 11 —
12Discipline os seus pensamentos,

*22:21 àqueles que o enviaram A LXX tem: “a quem lhe pergunte”. Ver 1Pe 3.15.
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e preste atenção às palavras que dão
conhecimento.

— 12 —
13Não deixe de corrigir o jovem,
uns bons açoites, quando for preciso, não

o matarão.
14 Fazendo isso poderá
salvá-lo da morte.

— 13 —
15Meu filho, seja sábio,
e assim me dará muita alegria.
16 Sentirei uma grande felicidade,
quando ouvir você falar com sabedoria.

— 14 —
17Nunca tenha inveja dos pecadores,
e respeite sempre o SENHOR.
18Assim terá o que quer,
e você não perderá a sua esperança.

— 15 —
19Ouça, meu filho, procure ser sábio,
preocupe-se em viver honestamente.
20Não seja amigo de quem gosta de

beber,
nem se junte com os que estão sempre

comendo.
21Os bêbados e os comilões só querem

dormir,
acabam na pobreza, vestidos de

farrapos.
— 16 —

22Ouça o que o seu pai lhe diz, foi ele
quem lhe deu a vida.

Respeite a sua mãe, mesmo quando ela
envelhecer.

23Compre a verdade,
a sabedoria, a instrução e a inteligência,
e nunca venda nenhuma delas.
24O pai do justo é feliz,
e quem tem um filho sábio tem alegria:
25dê essa alegria ao seu pai e à sua mãe,
esse prazer a quem lhe deu à luz.

— 17 —
26Meu filho, aprenda comigo
e siga o meu exemplo com prazer,
27pois a prostituta é como uma cova

profunda
e a mulher adúltera é como um poço

estreito.
28Ela fica à espreita como se fosse um

ladrão,
e faz com que os homens se tornem

pecadores.
— 18 —

29Quem é a pessoa que se queixa que
tudo lhe dói?

Quem anda sempre se lamentando e
brigando?

Quem tem ferimentos sem saber o
porquê

tem os olhos avermelhados?
30É a pessoa que passa o dia bebendo

vinho
e à procura de bebidas misturadas.
31Não seja tentado pelo vinho tinto que

brilha no copo,
que se bebe suavemente.
32No fim, ele morde como uma cobra
e fere como uma víbora.
33O vinho fará você ver coisas estranhas
e dizer tolices.
34Você irá achar que está no meio do

mar,
deitado no topo do mastro de um navio.
35E pensará: “Fui espancado, mas não

me doeu;
me bateram e nada senti.
Quando puder me levantar, vou beber

outra vez”.
— 19 —

24 Não tenha inveja dos maus,
nem deseje fazer parte deles.

2Eles só pensam na violência
e só falam em fazer o mal.
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— 20 —
3É com sabedoria que se constrói uma

casa,
e com inteligência que ela se estabelece.
4Com conhecimento, os quartos ficam

cheios
de coisas valiosas e bonitas.

— 21 —
5Quem tem sabedoria tem poder,
o conhecimento vale mais do que a

força.
6Pois quem faz guerra precisa de bons

planos,
e é com muitos conselheiros que se con-

segue a vitória.
— 22 —

7A sabedoria está fora do alcance do
insensato:

quando se discutem assuntos impor-
tantes ele não sabe o que falar.

— 23 —
8Quem faz planos para o mal,
será conhecido como o chefe das

intrigas.
9As intrigas do insensato são pecados,
e ninguém suporta a pessoa arrogante.

— 24 —
10É nos momentos difíceis
que você mostra a força que tem.

— 25 —
11 Salve os que estão sendo levados para

a morte;
e ajude os que estão quase caindo na

matança.
12Ainda que diga: “Mas nós não

sabíamos que precisávamos fazer
isso”,

será que quem julga os corações não en-
tende isso?

Será que quem guarda a sua vida não a
conhece?

Ele sabe tudo, e pagará a cada um con-
forme as obras que tiver feito.

— 26 —
13Meu filho, coma mel porque é bom

para a saúde.
O favo de mel é doce na língua.
14Assim é a sabedoria para a sua vida.
A sabedoria é a boa esperança para o

futuro.
— 27 —

15Não faça planos para assaltar a casa do
justo,

não destrua o seu lar.
16Pois o justo pode cair sete vezes,
mas ele se levantará de novo;
porém os maus
se afundam na desgraça para sempre.

— 28 —
17Não se alegre quando o seu inimigo

cair,
nem festeje a sua desgraça.
18Porque o SENHOR poderia não gostar

disso
e deixaria de castigar o seu inimigo.

— 29 —
19Não se preocupe com os maus,
nem tenha inveja dos injustos.
20Pois os maus não têm futuro,
os injustos são como uma lâmpada que

se apaga.
— 30 —

21Meu filho, respeite o SENHOR e o rei,
e não se junte com os rebeldes.
22De repente, eles serão arruinados,
e ninguém sabe o castigo que os espera.

Outros ditados dos sábios
23Mais alguns ditados dos sábios:

Não é bom haver
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discriminação nos julgamentos.
24O juiz que falar ao mau: “Você é

justo”, será amaldiçoado pelo povo,
e até as nações falarão mal dele.
25Mas os que condenarem o culpado
serão louvados e abençoados.
26Dar uma boa resposta
é tão bom como dar um beijo.
27Termine o seu trabalho lá fora
e prepare os seus campos,
depois construa a sua casa.
28Não testemunhe contra ninguém sem

razão,
não diga coisas falsas.
29Não diga: “Vou fazer com ele o mesmo

que ele me fez.
Ele vai pagar pelo que fez”.
30Dei uma volta pelo campo do

preguiçoso,
pela vinha do homem sem juízo.
31Havia espinhos e mato por todo lado,
e o muro de pedras tinha caído.
32Observei tudo
e aprendi esta lição:
33Durma um pouco, feche os olhos,
cruze os braços para descansar,
34 e então a pobreza cairá sobre você

como um ladrão,
e a miséria atacará você como um

homem armado que ataca ao outro.
Outros provérbios de Salomão

25 Estes são outros provérbios de Sa-
lomão, copiados pelos servos de

Ezequias, rei de Judá:
2A glória de Deus está naquilo que ele

esconde de nós,
e a glória do rei está em descobrir o que

está escondido.
3O céu é alto e a terra é profunda,
assim também são os pensamentos dos

reis.
4Tire as impurezas da prata
e o ourives fará coisas belas.
5Tire os maus da presença do rei
e a justiça fortalecerá o seu reino.

6Não se gabe na presença do rei,
nem se sente nos lugares mais

importantes.
7Pois é melhor que o rei chame você

para o seu lado,
do que ser envergonhado por ele diante

dos príncipes.
8Não se apresse em ser testemunha con-

tra alguém,
pois se for provado que você está errado,

não poderá fazer nada.
9Quando você tiver uma discussão com

o seu vizinho,
não revele os segredos de ninguém.
10Pois será envergonhado
e nunca mais se livrará da sua má fama.
11Dizer a palavra certa no momento

exato
é como servir uma maçã de ouro numa

bandeja de prata.
12A correção dos sábios é mais valiosa
do que um anel de ouro ou um colar de

ouro fino.
13Um mensageiro digno de confiança
é como a água fria da neve nos dias

quentes da colheita,
ele refresca a vida dos seus senhores.
14Os que se gloriam do que vão dar, mas

não dão,
são como nuvens e ventos sem chuva.
15Com paciência pode se mudar a

maneira de pensar dos governantes,
e as palavras amáveis têm muito poder.
16 Se você encontrar mel, coma só o

suficiente;
não coma demais para não vomitar.
17Não esteja sempre na casa do seu

vizinho,
para que ele não se canse de você e se

torne seu inimigo.
18Quem mente no tribunal é tão

perigoso
como uma espada, um pau ou uma

flecha afiada.
19Confiar no mentiroso em tempos de

dificuldade
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é como ter um dente quebrado ou um pé
aleijado.

20Cantar canções alegres a quem está
triste

é como tirar a roupa num dia de frio
ou misturar cloro com vinagre.
21 Se o seu inimigo tiver fome, dê algo

para ele comer;
se ele tiver sede, dê algo para ele beber.
22Porque assim acalmará a ira dele*
e o SENHOR recompensará você.
23O vento que sopra do norte traz a

chuva,
e a má língua traz a fúria.
24É melhor viver no fundo do quintal,
do que dentro de casa com uma mulher

que está sempre discutindo.
25Como água para quem tem sede,
assim é a boa notícia que chega de um

país distante.
26O justo que treme diante do mau
é como uma fonte de água suja ou um

poço poluído.
27Não é bom comer muito mel,
nem procurar muita honra.
28Quem não sabe se controlar
é como uma cidade sem muros para a

proteger.

26 Honrar um tolo
é tão impróprio como cair neve

no verão
ou chuva no tempo da colheita.
2Como pássaro que foge ou andorinha

que voa sem pousar,
assim a maldição injusta não pousa so-

bre ninguém.
3É necessário castigar os cavalos,
pôr freios nas mulas
e castigar os tolos.
4Ao responder ao insensato,
não seja tolo como ele.
5Responda ao insensato como ele

merece,

para que ele não pense que é sábio.
6Enviar uma mensagem por meio de um

tolo
é como cortar os próprios pés ou procu-

rar problemas.
7Um insensato que tenta dizer um

provérbio
é como um coxo que tenta andar.
8Honrar um insensato é tão absurdo
como amarrar uma pedra na funda.
9Como o bêbado que não sente o es-

pinho na mão,
assim é o insensato quando fala um

provérbio.
10Como um arqueiro que atira ao acaso,
assim é quem dá emprego ao insensato

ou a alguém que não conhece.
11Como o cão que volta ao seu vómito,
assim é o insensato que volta a fazer a

mesma loucura.
12Há mais esperança para o insensato,
do que para quem pensa que é muito

sábio.
13O preguiçoso diz: “Não posso ir

trabalhar,
porque há um leão lá fora que pode me

matar”.
14Como a porta gira nas dobradiças,
o preguiçoso vira-se de um lado para o

outro na cama.
15O preguiçoso coloca a mão no prato,
mas tem preguiça até de levar a comida

à boca.
16O preguiçoso se julga mais sábio
do que sete sábios querendo dar consel-

hos a ele.
17Quem se mete numa discussão alheia
é como quem agarra um cão pelas

orelhas.
18Como o louco que lança
flechas mortais
19 é a pessoa que engana a outra
e depois diz que era só uma brincadeira.

*25:22 assim (…) dele Literalmente, “você deitará brasas vivas sobre a cabeça dele”
ou “você tirará brasas vivas que estão sobre a cabeça dele”.
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20 Sem lenha o fogo se apaga;
sem difamador acaba a contenda.
21Com carvão se avivam as brasas,
com lenha se aviva o fogo,
com pessoas agressivas se avivam as

brigas.
22As palavras do caluniador são como os

doces,
elas descem até o íntimo do estômago.
23Como verniz de prata sobre um vaso

de barro,
são as palavras bonitas mal

intencionadas.
24A pessoa má esconde o ódio que tem

com as suas palavras,
mas no seu coração planeja o mal.
25O que ela diz parece correto, mas não

acredite nela,
pois o seu coração está cheio de maus

pensamentos.
26Embora ela tente esconder o seu ódio,
no fim todos ficarão conhecendo a sua

maldade.
27Quem abre um buraco, cairá nele;
quem rola uma pedra, será esmagado

por ela.
28O mentiroso mostra com as suas men-

tiras que odeia aqueles a quem
engana,

e a pessoa que fala bem de outra pessoa,
porém tem más intenções, provoca
a ruína.

27 Não se glorie no dia de amanhã,
pois não sabe o que o dia de

amanhã poderá trazer.
2Nunca elogie a você mesmo,
deixe que sejam os outros que o façam.
3As pedras e a areia são muito pesadas,
mas a ira do insensato é mais difícil de

suportar.
4A ira é cruel e a fúria destrói,
mas a inveja é muito pior.
5Mais vale uma repreensão aberta,
do que um amor encoberto.
6Mais digno de confiança é o amigo que

nos magoa

do que o inimigo que nos beija.
7Quem está satisfeito até o mel

despreza,
mas para quem tem fome até o amargo

é doce.
8Uma pessoa fora da sua casa
é como um pássaro fora do seu ninho.
9Assim como os perfumes alegram o

coração,
o conselho de um amigo torna a vida

mais doce.
10Não se esqueça dos seus amigos, nem

dos amigos da sua família.
Assim não terá que correr para casa do

seu irmão quando tiver problemas.
Mais vale um vizinho perto do que um

irmão longe.
11Meu filho, dê-me a felicidade de ser

sábio,
então eu poderei dar uma resposta a

quem me criticar.
12A pessoa prudente vê o perigo e se

afasta;
os insensatos seguem em frente e

acabam sofrendo.
13Que tirem até a camisa
de quem ficar fiador da dívida de um

estranho.
14Um grito de “bom dia!” de manhã

cedo,
será recebido pelo seu vizinho como uma

maldição.
15Uma mulher briguenta é como
o gotejar constante num dia de chuva.
16Querer que ela pare é como querer

parar o vento
ou agarrar azeite com a mão.
17O ferro é afiado com ferro,
e o ser humano aprende com outro ser

humano.
18Quem cuida da figueira come dos seus

frutos,
e quem cuida do seu senhor será

recompensado.
19Assim como a água reflete o rosto,
o nosso coração mostra quem nós somos.
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20O mundo dos mortos e a destruição
nunca estão satisfeitos,

assim também é a ambição humana.
21O fogo prova o ouro e a prata;
os elogios provam o ser humano.
22Mesmo você batendo no insensato
até ele ficar moído como a farinha,
ele continuará sendo insensato.
23Cuide bem das suas ovelhas e das suas

cabras,
e faça por elas o melhor que puder,
24porque as riquezas não duram para

sempre,
nem mesmo a coroa está garantida ao

filho do rei.
25Corte o capim e, quando ele crescer de

novo,
junte o feno dos montes.
26Corte a lã das suas ovelhas para fazer

roupa,
e venda cabritos para comprar um

terreno.
27Terá abundância de leite de cabra para

alimentar a sua família
e sustentar as suas servas.

28 Os maus fogem, mesmo quando
ninguém os persegue,

mas os justos são corajosos como o leão.
2Quando há desordem no país,
os governantes são muitos.
Mas um homem com entendimento e

sabedoria
sabe manter a ordem.
3Um governante pobre e que oprime os

pobres
é como a chuva forte que destrói as

colheitas.
4Os que não obedecem à lei estão do

lado dos maus;
mas quem obedece à lei luta contra eles.
5Os maus não entendem a justiça,
mas os que procuram o SENHOR enten-

dem tudo.
6É melhor ser pobre e honesto
do que rico e desonesto.
7O filho que obedece à lei é inteligente,

mas o que anda com glutões envergonha
o pai.

8Quem acumula riqueza emprestando
dinheiro a juros,

irá perdê-la para alguém que tenha com-
paixão dos pobres.

9Quem não quer saber da lei,
até a sua oração é destestável.
10Quem leva uma pessoa honesta pelo

mau caminho,
cairá na sua própria armadilha;
mas boas coisas acontecerão a quem faz

o bem.
11O rico pensa que é muito sábio,
mas o pobre que é inteligente sabe muito

bem quem ele é.
12Quando os justos triunfam, todos se

alegram;
mas quando os maus ganham o poder,

todos se escondem.
13Quem esconde os seus pecados, nunca

terá sucesso;
mas quem os confessa e os abandona,

será perdoado.
14 Feliz é a pessoa que sempre vive no

temor de Deus,
mas quem é teimoso cairá na desgraça.
15Um mau governante que domina um

povo pobre
é como um leão que ruge ou um urso

com fome.
16Um líder que não tem entendimento

explora o povo,
mas o que não é ganancioso governará

por muito tempo.
17O assassino nunca terá paz, andará

fugindo até morrer;
que ninguém o ajude!
18Quem vive honestamente será salvo,
mas o mau morrerá de repente.
19Quem trabalha terá muita comida,
mas quem passa a vida sonhando não

sairá da pobreza.
20A pessoa fiel será muito abençoada,
mas quem quer ser rico depressa, não es-

capará do castigo.
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21Não é justo julgar mostrando
parcialidade,

mas algumas pessoas podem ser subor-
nadas até pelo preço de um pão.

22O ganancioso só pensa em ficar rico
e não entende que está perto de se

arruinar.
23No final, quem corrige o outro é mel-

hor amigo
do que quem o está sempre elogiando.
24Quem rouba os pais
e afirma que não fez nada de errado,
é amigo de bandidos.
25O ganancioso provoca brigas,
mas prosperará quem confia no

SENHOR.
26Quem só confia em si mesmo é

insensato,
mas o sábio foge do perigo.
27Quem ajuda os pobres não terá falta

de nada;
mas quem recusa ajudá-los terá muitos

sofrimentos.
28Quando os maus ganham o poder, as

pessoas se escondem;
mas quando eles desaparecem, os justos

aparecem de todo lado.

29 Quem é repreendido muitas
vezes, mas é teimoso, não muda;

será destruído de repente e para sempre.
2Quando os justos triunfam, todos são

felizes;
mas quando os maus ganham, o povo

sofre.
3Quem ama a sabedoria, faz o seu pai

feliz,
mas quem anda com prostitutas des-

perdiça a sua fortuna.
4Um rei que é justo dá estabilidade ao

país,
mas quem cobra impostos demais, ar-

ruína a nação.
5Quem está sempre elogiando o outro
lhe prepara uma armadilha.

6Na maldade do mau há sempre uma
armadilha,

mas o justo canta de alegria.
7O justo se interessa pelos direitos dos

pobres;
mas o mau não se importa com isso.
8Os arrogantes agitam a cidade inteira,
mas os sábios acalmam as pessoas.
9Quando um sábio discute com um tolo,
não importa se este ri ou se irrita, o sábio

não vai conseguir nada.
10Os assassinos odeiam as pessoas

honestas
e querem matar as pessoas boas.*
11O insensato solta toda a sua ira,
mas o sábio se controla.
12 Se um governante prestar atenção a

mentiras,
todos os seus ministros se tornarão

corruptos.
13O pobre e os opressores têm isto em

comum:
é o SENHOR quem dá vida aos dois.
14O rei que é justo com os pobres,
reinará durante muito tempo.
15A vara da correção dá sabedoria,
mas o filho que faz o que quer enver-

gonha a sua mãe.
16Quanto mais poder tiverem os maus,

mais o pecado irá aumentar;
mas os justos verão a ruína dos maus.
17 Se você corrigir o seu filho,
você viverá em paz e alegria.
18Quando o povo não é guiado por Deus

somente acha desordem,
feliz é a nação que obedece à lei de Deus.
19Não se corrige um escravo só com

palavras,
mesmo que ele entenda, não fará caso

delas.
20Há mais esperança para o insensato
do que para quem fala sem pensar.
21O escravo tratado com mimos desde a

infância,

*29:10 e querem (…) boas ou “mas os bons protegem a sua vida”.
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não vai querer fazer nada quando
crescer.

22Uma pessoa irada causa brigas,
e quem é violento comete muitos

pecados.
23Quem tem orgulho será humilhado,
mas a humildade resulta em muitas

honras.
24Quem ajuda um ladrão prejudica a si

mesmo,
porque se falar a verdade no tribunal

será castigado; e se não falar, ficará
debaixo da maldição de Deus.

25Ter medo das pessoas é cair numa
armadilha,

mas confiar no SENHOR é estar seguro.
26Muitos querem ser amigos do

governante,
mas é o SENHOR quem dá o que a pessoa

merece.
27As pessoas boas detestam às que fazem

o mal,
e as más detestam às que fazem o bem.

Ditados de Agur

30 Estas são as palavras de Agur,
filho de Jaque. Mensagem div-

ina.* O homem que fala para Itiel e
Ucal:†
2 “Com certeza eu sou mais ignorante do

que qualquer homem,
e não tenho a inteligência de uma

pessoa!
3Nunca aprendi a sabedoria,
nem conheço o Deus santo!
4Quem já subiu aos céus e desceu à

terra?
Quem pode apanhar o vento com as

mãos?
Quem embrulha o mar dentro da sua

capa?

Quem fixou os limites da terra?
Você sabe como ele se chama
e qual é o nome do seu filho?
5Toda palavra de Deus é pura, digna de

confiança;
ele é o escudo que protege aqueles que o

procuram.
6Não acrescente coisa alguma à sua

palavra
para que ele não castigue você por ser

mentiroso.
7 Só peço que me dê duas coisas
antes de morrer:
8 afaste de mim a falsidade e a mentira,
e não me faça pobre nem rico.
Dê-me apenas o alimento que preciso

para viver.
9Porque se eu tiver mais do que o

necessário,
posso pensar que não preciso do

SENHOR;
e se ficar pobre, posso começar a roubar
e assim desonrar o nome do meu Deus.
10 “Não calunie o escravo diante do seu

senhor,
porque o servo o amaldiçoará e será

culpado.
11 “Há pessoas que insultam o próprio

pai
e não respeitam a sua mãe.
12Há pessoas que pensam que são puras,
mas elas ainda não foram lavadas.
13Há pessoas que se julgam importantes
e desprezam os outros.
14Há pessoas que têm bocas como

espadas
e dentes como facas,
para devorarem os pobres
e os necessitados da terra.
15 “Quem é ganancioso só gosta de duas

coisas‡:

*30:1 Jaque. Mensagem divina ou, “Jaque, de Massá”.
†30:1 O homem (…) Ucal ou “O homem que diz: ‘Estou fraco, ó Deus, estou fraco,
ó Deus, a ponto de desfalecer’”.
‡30:15 Quem (…) coisas Literalmente, “A sanguessuga tem duas filhas”.
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‘Dê-me! Dê-me!’
“Há três coisas que nunca estão

satisfeitas,
ou melhor, quatro que nunca têm o

suficiente:
16 o mundo dos mortos,
a mulher sem filhos,
a terra que precisa de chuva,
e o fogo que ninguém pode apagar.
17 “Quem ri do seu pai
e não obedece à sua mãe,
merece que os seus olhos sejam arranca-

dos pelos corvos
e comidos pelos filhotes da águia.
18 “Há três coisas que não compreendo

bem,
ou melhor, quatro que não consigo

entender:
19 a águia que voa no céu,
a cobra que rasteja na rocha,
o barco sobre o mar,
e o homem que conquista o amor de uma

mulher.
20 “A mulher infiel faz isto:
come, limpa a boca,
e finge que nada aconteceu.
21 “Há três coisas que fazem tremer a

terra,
ou melhor, quatro que ela não pode

suportar:
22 o escravo que se torna rei,
o insensato que tem comida de sobra,
23 a mulher desprezada que arranja

marido,
e a escrava que toma o lugar da senhora.
24 “Há quatro criaturas na terra,
que são muito pequenas, mas muito

sábias:
25 as formigas são muito pequenas e não

têm força,
mas guardam a sua comida no verão;
26 os coelhos não são fortes,
mas fazem as suas casas entre as rochas;
27 os gafanhotos não têm rei,
mas andam em perfeita ordem;

28 as lagartixas cabem nas nossas mãos,
mas vivem nos palácios dos reis.
29 “Há três seres que caminham com

orgulho,
ou melhor, quatro de andar elegante:
30 o leão, o mais poderoso dos animais
e que não foge de nada;
31 o galo, que anda de peito erguido; o

bode;
e o rei à frente do seu povo.
32 “Se tem atuado como louco,
se tem exaltado a si mesmo
ou feito planos contra alguém,
então pare e pense bem:
33 bater o leite produz manteiga,
apertar o nariz faz sair sangue
e provocar alguém
causa brigas”.

Ditados do rei Lemuel

31 Ditados de Lemuel, rei de Massá.
Ditados que a sua mãe lhe

ensinou:
2 “Ó meu filho, filho do meu ventre,
filho que pedi a Deus!
3Não gaste com mulheres
a sua força e o seu vigor,
pois elas são a ruína dos reis.
4 “Lemuel, os reis não devem beber

vinho,
nem os governantes devem querer be-

bidas fortes.
5As bebidas fortes fazem esquecer a lei
e violar os direitos dos pobres.
6Dê bebida forte àqueles que estão

prestes a morrer,
dê vinho aos que estão angustiados.
7Quando eles bebem esquecem a sua

miséria
e não se lembram dos seus problemas.
8 Fale a favor de quem não pode falar,
defenda os direitos dos desamparados.
9 Levante a sua voz e faça justiça a eles;
defenda os direitos dos pobres e dos

necesitados”.



Provérbios 31:10 34 Provérbios 31:31

A mulher exemplar
10 *Feliz é o homem que encontra uma

mulher exemplar.
Ela vale muito mais do que as pérolas.
11O seu marido confia nela totalmente
e ela nunca deixará de lhe ser útil.
12Durante toda a sua vida,
ela só lhe faz bem, nunca lhe faz mal.
13Ela procura lã e linho
e com prazer trabalha com as suas mãos.
14É como um navio mercante
que traz de longe provisões para casa.
15 Levanta-se quando ainda é noite,
prepara a comida para a família,
e dá uma parte às criadas.
16 Faz planos e compra um terreno,
e planta nele uma vinha com o seu

próprio dinheiro.
17Ela entrega-se ao trabalho com vigor,
os seus braços são fortes.
18Verifica que todos os seus negócios es-

tejam correndo bem,
e a sua lâmpada fica acesa durante toda

a noite.
19Ela trabalha com lã e linho
e tece a sua própria roupa.
20Está sempre pronta para ajudar os

pobres
e é generosa com os necessitados.

21Ela não teme pela família quando
chega o frio,

pois todos andam vestidos de lã.
22Ela faz lençóis para as camas
e veste-se de linho e púrpura.
23O seu marido é respeitado por todos,
é um dos juízes da terra.
24Ela faz e vende roupa de linho,
e fornece cintos aos comerciantes.
25É elogiada pelas pessoas† e respeitada

por todos,
e tem confiança no futuro.
26 Fala com sabedoria
e ensina com amor.
27Ela cuida de tudo na sua casa
e não é preguiçosa.
28Os seus filhos a elogiam,
e o seu marido diz:
29 “Pode haver muitos mulheres

exemplares,
mas você é a melhor de todas”.
30A formosura engana e a beleza passa

depressa,
mas a mulher que respeita ao SENHOR é

digna de louvor.
31Que ela receba o reconhecimento que

merece
e seja parabenizada publicamente pelo

bem que faz!

*31:10No texto hebraico, cada versículo deste poema começa com uma das 22 letras
do alfabeto. Assim o poema descreve “de A-Z” as qualidades da mulher virtuosa.
†31:25 É elogiada pelas pessoas ou “Ela é forte”.
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