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PROVÉRBIOS  1 PROVÉRBIOS  2
“Filho meu, ouve a instrução de 

teu pai, e não deixes o 
ensinamento de tua mãe.”

Provérbios 1:8

Pois o Senhor é quem dá sabedoria;
de sua boca procedem o

conhecimento e o discernimento.
Provérbios 2:6

PROVÉRBIOS  3
Pois a sabedoria é mais proveitosa

do que a prata e rende mais do que o
ouro.

Provérbios 3:14

PROVÉRBIOS  4
De tudo o que se deve guardar,

guarde bem o seu coração,
porque dele procedem as 

fontes da vida.
Provérbios 4:23

PROVÉRBIOS  5
Meu filho, dê atenção à minha
sabedoria; incline os ouvidos à

minha inteligência,
Provérbios 5:1

Vá ter com a formiga, ó 
preguiçoso! Observe os caminhos

 dela e seja sábio.
Provérbios 6:6

PROVÉRBIOS  6 PROVÉRBIOS  7 PROVÉRBIOS  8 PROVÉRBIOS  9
Meu filho, guarde as minhas
palavras e conserve os meus

mandamentos em seu coração.
Provérbios 7:1

Porque a sabedoria é melhor do que
as joias, e tudo o que se possa

desejar não se compara com ela.
Provérbios 8:11

O temor do Senhor é o princípio da
sabedoria; conhecer o Santo é ter

entendimento.
Provérbios 9:10

PROVÉRBIOS 10
As riquezas de origem desonesta

não têm valor duradouro, mas uma
vida justa livra da morte.

Provérbios 10:2

PROVÉRBIOS 10 PROVÉRBIOS 11 PROVÉRBIOS 12 PROVÉRBIOS 13 PROVÉRBIOS 14 PROVÉRBIOS 15 PROVÉRBIOS 16
A pessoa generosa prosperará,
e quem dá de beber terá a sua

sede saciada.
Provérbios 11:25

O Senhor detesta lábios mentirosos,
mas aqueles que praticam a

verdade são o seu prazer.
Provérbios 12:22

Quem anda com os sábios será
sábio, mas o companheiro dos tolos

acabará mal.
Provérbios 13:20

Quem despreza o seu 
vizinho peca,mas o que se 

compadece dos pobres é feliz.
Provérbios 14:21

O Senhor está longe dos ímpios, mas
ouve a oração dos justos.

Provérbios 15:29

Entregue as suas obras ao Senhor, e
o que você tem planejado se

realizará.
Provérbios 16:3

PROVÉRBIOS 17 PROVÉRBIOS 18 PROVÉRBIOS 19 PROVÉRBIOS 20 PROVÉRBIOS 21 PROVÉRBIOS 22 PROVÉRBIOS 23
O amigo ama em todo tempo, e na

angústia nasce o irmão.
Provérbios 17:17

O homem de muitos amigos deve 
mostrar-se amigável, mas há um amigo 

mais chegado do que um irmão.
Provérbios 18:24

Não é bom agir sem pensar; quem se
precipita acaba pecando.

Provérbios 19:2

Até a criança se dá a conhecer pelas
suas ações, se o que faz é puro e

reto.
Provérbios 20:11

Quem guarda a boca e a língua
guarda a sua alma de muitas

dificuldades.
Provérbios 21:23

Ensine a criança no caminho em
que deve andar, e ainda quando for

velho não se desviará dele.
Provérbios 22:6

Escute o seu pai, que o gerou, e não
despreze a sua mãe, quando ela

envelhecer.
Provérbios 23:22

PROVÉRBIOS 24 PROVÉRBIOS 25 PROVÉRBIOS 26 PROVÉRBIOS 27 PROVÉRBIOS 28 PROVÉRBIOS 29 PROVÉRBIOS 30

PROVÉRBIOS 31

Quando o seu inimigo cair, não se
alegre, nem se regozije o seu coração

quando ele tropeçar,
Provérbios 24:17

Se o seu inimigo tiver fome,
dê-lhe de comer; se tiver sede,

dê-lhe de beber,
Provérbios 25:21

Meu filho, seja sábio e alegre o meu 
coração, para que eu saiba responder

 àqueles que me afrontam.
Provérbios 27:11

Quem dá aos pobres não passará
necessidade, mas o que fecha os olhos 

para eles será coberto de maldições.
Provérbios 28:27

A vara e a disciplina dão sabedoria,
mas a criança entregue a si mesma

envergonha a sua mãe.
Provérbios 29:15

Mulher virtuosa, quem a achará? O seu
valor muito excede o de finas joias.

Provérbios 31:10

Toda palavra de Deus é pura. Ele é
escudo para os que nele confiam.

Provérbios 30:5

Como o louco que lança fogo,..
assim é aquele que engana o seu

próximo e diz: “Fiz isso por brincadeira.”
Provérbios 26:18,19
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