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PROVÉRBIOS, CONSELHOS SÁBIOS PARA A VIDA

CONHECENDO A ESTRUTURA DO LIVRO DE PROVÉRBIOS
O livro Mishle
Shemoloh, ou
melhor, Provérbios
de Salomão, tem
características únicas,
são versos pequenos
e que trazem em sua
essência lições de
moralidade, de ética,
valores espirituais e
juízo. É um livro que
leva o leitor a reflexão
e a autoanálise.
Você sabia que este livro possui 31 capítulos
e 887 versículos?!
O autor da maior parte deste livro foi
Salomão, mas ele teve o auxílio de Agur,
Rei Lemuel e sua mãe e dos escribas do rei
Ezequias. Salomão escreveu 3.000 provérbios
e 1005 cânticos, diante de seus escritos
deixa claro seu vasto conhecimento cultural,
filosófico, teológico e político.
Salomão reinou do ano 971 a 931 a. C., neste
período escreveu seus provérbios e cânticos.
O livro de Provérbios pode ser dividido em
pelo menos quatro fases, pois traz conselhos
aos jovens, para os homens, para governantes
e até para mulheres, o que não era comum
nesta época.
Neste livro Salomão traz uma das maiores
revelações de toda história bíblica, pois ele
faz a ligação da verdadeira sabedoria ao
temor ao Senhor.
Suas instruções trazem um caminho a

seguir para alcançarmos a sabedoria de Deus,
Sua misericórdia, Sua justiça e a eternidade.
Trata ainda de temas que se referem aos
cuidados com a riqueza, a não se deixar
influenciar pelos pecadores, aceitação dos
mandamentos do Senhor, respeitar os pais,
a consequência do adultério, a confiança na
justiça de Deus, o valor da mulher prudente,
entre outros temas de grande relevância na
vida cotidiana.
O livro de Provérbios é considerado um
manual prático e sucinto sobre como viver
de forma relevante como filhos, maridos,
esposas, líderes e servos.
E o mais importante é que em todo o
livro de Provérbios, Deus é exaltado como
Soberano, Justo e Infalível.
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