Sabedoria
para crianças
Não pode ser vendido

Estudando o livro de Provérbios
com a família Miller

Material complementar

Esse material é para complementar no estudo do
Livro Sabedoria para crianças por Mildred A.
Martin.
Não pode ser vendido, é para uso familiar.
A Monte Sião autorizou a ED Arquivos e
@literatura.infantil.crista para distribuição
gratuita.
Imprima frente e verso.
Que Deus abençoe esse estudo.
Valeriana Bataglião
Você pode adquirir esse livro na Literatura Monte
Sião do Brasil.
https://lmsdobrasil.com.br/index.php?route=product/search&search=sabedoria
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A ²boca ²perversa

Desvia de ti a
falsidade da boca, e
afasta de ti a
perversidade dos
lábios.
Provérbios 4:24

Ρ ²bom ²siso
Filho meu, não se apartem
estas coisas dos teus
olhos: guarda a verdadeira
sabedoria e o bom siso;
Porque serão vida para a
tua alma, e adorno ao teu
pescoço.
Então andarás confiante
pelo teu caminho, e o teu
pé não tropeçará.

Esse material foi criado pela
EdArquivos para auxiliar
famílias no estudo do Livro
Sabedoria para Crianças.
A distribuição é gratuita, não
pode ser vendido por causa dos
direitos autorais das
ilustrações.

Provérbios 3:21-23

A ²multidão ²de
²palavras

A ²formiga
Repreenda ²o ²sábio

²e ²ele ²te ²amará

Na multidão de
palavras não falta
pecado, mas o que
modera os seus lábios
é sábio.

Não repreendas o
escarnecedor, para
que não te odeie;
repreende o sábio, e
ele te amará.

Provérbios 10:19

Provérbios 9:8

Vai ter com a formiga, ó
preguiçoso; olha para os
seus caminhos, e sê
sábio.
Pois ela, não tendo chefe,
nem guarda, nem
dominador,
Prepara no verão o seu
pão; na sega ajunta o seu
mantimento.
Provérbios 6:6-8

Aquele ²que ²atende
Ao que distribui mais se
lhe acrescenta, e ao que
retém mais do que é
justo, é para a sua
perda.
A alma generosa
prosperará e aquele que
atende também será
atendido.
Provérbios 11:24,25

Ρ fuxiqueiro

Como ²fumaça
²aos ²olhos

O mexeriqueiro revela
o segredo, mas o fiel
de espírito o mantém
em oculto.
Provérbios 11:13

Como vinagre para os
dentes, como fumaça
para os olhos, assim é
o preguiçoso para
aqueles que o
mandam.
Provérbios 10:26
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Ρ²companheiro
de ²tolos

O que anda com os
sábios ficará sábio,
mas o companheiro
dos tolos será
destruído.
Provérbios 13:20

Ρ ²lábio ²da ²verdade

Ρ ²animal ²do²justo

O lábio da verdade
permanece para sempre,
mas a língua da falsidade,
dura por um só momento.
... Os lábios mentirosos
são abomináveis ao
Senhor, mas os que agem
fielmente são o seu
deleite.

O justo tem
consideração pela vida
dos seus animais, mas
as afeições dos ímpios
são cruéis.

Provérbios 12:10

Provérbios 12:19,22

Uma ²resposta
²branda

Um ²refúgio

A resposta branda
desvia o furor, mas a
palavra dura suscita a
ira.

No temor do Senhor
há firme confiança e
ele será um refúgio
para seus filhos.

Provérbios 15:1

Provérbios 14:26

Rir ²do ²pecado

Os insensatos
zombam do pecado,
mas entre os retos há
benevolência...
O sábio teme, e
desvia-se do mal, mas
o tolo se encoleriza, e
dá-se por seguro.
Provérbios 14:9,16

Melhor ²que ²o ²forte

Melhor é o que tarda
em irar-se do que o
poderoso, e o que
controla o seu ânimo
do que aquele que
toma uma cidade.
Provérbios 16:32

Palavras ²agradáveis

O homem se alegra
em responder bem, e
quão boa é a palavra
dita a seu tempo.

Tesouro ²e ²trabalho

Melhor é o pouco com
o temor do Senhor, do
que um grande
tesouro onde há
inquietação.

Provérbios 15:23
Provérbios 15:16
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A ²vara

A ²mulher ²que
²teme ²ao Senhor
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Invejando ²pecadores
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Quem ²confessar

Invejando ²pecadores

O teu coração não
inveje os pecadores;
antes permanece no
temor do Senhor todo
dia.

Tolice ²e ²vergonha

O que responde antes
de ouvir comete
estultícia que é para
vergonha sua.
Provérbios 18:13

Provérbios 23:17

Quem ²confessar

O que encobre as suas
transgressões nunca
prosperará, mas o que
as confessa e deixa,
alcançará
misericórdia.
Provérbios 28:13

Não ²presumas
²do ²amanhã

Não presumas do dia de
amanhã, porque não
sabes o que ele trará.
Que um outro te louve, e
não a tua própria boca;
o estranho e não os
teus lábios.

Ρ ²amor ²de ²um
²irmão

Em todo tempo ama o
amigo e para a hora da
angústia nasce o
irmão.
Provérbios 17:17

Pegar ²um ²cão
²pelas ²orelhas

O que, passando, se
põe em questão
alheia, é como aquele
que pega um cão
pelas orelhas.
Provérbios 26:17

Provérbios 27:1-2

A ²mulher ²que

A ²vara

²teme ²ao Senhor

Enganosa é a beleza e
vã a formosura, mas a
mulher que teme ao
Senhor, essa sim será
louvada.

A vara e a repreensão
dão sabedoria, mas a
criança entregue a si
mesma, envergonha a
sua mãe.

Provérbios 31:30

Provérbios 29:15

