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RESUMO 

 

A presente pesquisa lida com a questão da linguagem paterna de Provérbios, especificamente 

Pr 5:1-2, onde se pretende responder ao questionamento acerca da origem e função de tal 

linguagem. O trabalho feito terá como objetivo, portanto, verificar se o uso da expressão “filho 

meu”/”meu filho” pressupõe uma relação consanguínea. Pelo fato da expressão ser 

significativamente encontrada no livro de Provérbios, bem como em outras partes do AT, o 

motivo de seu uso torna-se curioso. Desta forma, para se chegar a este objetivo, será 

fundamental a análise linguística do vocábulo hebraico ynIB> (filho meu), tanto no texto 

estudado, quanto em suas outras ocorrências pelo AT. Para este objetivo ser alcançado, o 

trabalho disporá de uma breve análise sobre as questões introdutórias do livro de Provérbios, 

como autoria, data, estrutura, contexto e tema, de observações acerca da expressão hebraica 

envolvida, comentários exegéticos da perícope, conclusões teológicas e aplicadas do texto, e, 

por último, questões específicas sobre a paternidade em Provérbios. Na conclusão da pesquisa 

será notado que o objetivo foi alcançado, podendo a expressão analisada ser lida de maneira 

subsidiada pelo texto bíblico. 

 

 

 

Palavras-Chave: Teologia Bíblica; Exegese do AT; Provérbios; Linguagem Paterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This research deals with the question of parental language of Proverbs, particularly Pr 5: 1-2, 

which aims to answer the question about the origin and function of such language. The work 

done will aim to check whether the use of the expression "my son" presupposes a blood 

relationship. Because the expression is significantly found in the book of Proverbs and 

elsewhere in the Old Testament, the reason for their use becomes curious. Thus, to reach this 

goal, the linguistic analysis of the Hebrew word ynIB> (my son) will be essential, both in the 

studied text, as in its other occurrences throughout AT. To achieve this goal, the research will 

have a brief analisis about introductive question in the book of Proverbs, as authorship, date, 

structure, contexto and theme, observations of the hebrew expression, exegetics commentaries, 

theological and practical conclusions and, at last, specific questions about the parenthood in 

Proverbs. Will be noticed, in the conclusion, that the goal of the research was reached, giving 

a better way to read the expression build on solid biblical foundation. 
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1. Introdução 

 

O livro de Provérbios se utiliza da linguagem paterna para educação, especialmente na 

primeira seção do livro (cc. 1-9). Embora não seja um consenso entre comentaristas bíblicos1, 

pode ser observada uma maior incidência da temática da educação paterna do capítulo 1 ao 9, 

podendo ser verificado em passagens como 1:8, 1:10, 1:15, 2:1, 3:1, 3:11, 3:21, 4:1, 4:10, 5:1,2, 

etc. Ali é recorrente expressões como “filho meu” e “ouvi, filho”. Alonso Shökel (1984), por 

exemplo, analisa a expressão como uma maneira real dos pais se dirigirem aos seus filhos para 

lhes dar instruções. Por outro lado, Charles T. Fritsch (1955) é enfático ao afirmar que a 

expressão é amplamente usada na literatura sapiencial israelita, não devendo ser lida 

literalmente. Conquanto a presente pesquisa tenha o cuidado de levar em consideração pontos 

de vista tanto tradicionais quanto modernos2, será tido como motivação predominante a 

apresentação de um ponto de vista que, devido ao seu embasamento lógico, cultural e 

contextual, seja mais provável para a questão. A posição final apresentada, contudo, de maneira 

alguma tem a prerrogativa de ser definitiva e incontestável, visto se ter em consideração as 

novas “luzes” que descobertas arqueológicas e pesquisas históricas podem trazer. 

 O trabalho irá buscar responder a seguinte a pergunta: No texto de Prov. 5:1-2, como 

posso entender a linguagem paterna de educação? E para resolver essa questão, o método 

utilizado será a exegese. 

 Essa é a problemática da pesquisa que estará sendo analisada após apresentada a devida 

contextualização histórica, autoria e destinatários. As visões dos mais variados teólogos serão 

respeitadas, visto que após uma leitura prévia do material, foi constatado certa divergência de 

opiniões entre eles, especialmente entre os ditos conservadores que defendem a interpretação 

tradicional e os da alta crítica, que normalmente põem as autorias dos livros do antigo 

testamento para o período pós-exílio babilônico. 

Primeiramente a pesquisa contará com uma introdução ao livro de Provérbios. Nesse 

capítulo, serão abordadas questões como autoria, data, estrutura, contexto, tema, a relação do 

livro de Provérbios com a Instrução de Amenemope e uma breve consideração sobre o tema da 

Sabedoria. A seguir serão apresentadas uma tradução própria e uma crítica textual do texto 

                                                 
1 William Mckane, por exemplo, compartilha o ponto de vista de que os referidos capítulos tratam sobre a 

questão da educação (in W. McKane, Proverbs: A New Aproach, Bloomsblury Street London, SCM Prees 

LTD, 1970, 1-10). Por outro lado, André Barucq enxerga apenas a questão da moralidade sendo tradada na seção 

(in A. Barucq, Le Livre des Proverbes, Paris, Librairie Lecoffre, 1964, 16s). 
2 Por “modernos” nos referimos às interpretações que são propostas por um pequeno número de comentadores, 

sendo, na maioria dos casos, discordantes das interpretações tradicionais. 
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hebraico de Pr 5:1-2. O objetivo deste capítulo é tentar ler o texto de forma mais clara e original 

possível. Os dois próximos capítulos da pesquisa estarão voltados para a análise do vocábulo 

ynIB>, tanto no AT como no próprio livro de Provérbios. A palavra hebraica, traduzida 

normalmente pela expressão “filho meu”, é central no presente trabalho, pois seu sentido 

fundamenta a problemática da pesquisa. Em seguida será desenvolvido um breve comentário 

do texto de Pr 5:1-2, bem como de seu contexto. Por último, será discorrido sobre a transmissão 

e a característica paterna no livro de Provérbios, sendo o foco deste capítulo uma melhor 

compreensão sobre o processo de transmissão e a ideia da paternidade e instrução. 

 

2. Introdução ao livro de Provérbios 

 

Provérbios não foi uma invenção hebraica. O uso de provérbios era comum em 

civilizações antigas. Conforme E. Sellin e G. Fohrer (2007), os documentos descobertos no 

Antigo Oriente Próximo trouxeram nova luz para o estudo do livro de Provérbios. Tais 

documentos ão textos egípcios, acadianos e provérbios babilônicos, explicam os autores, alguns 

dos quais trazem muitas semelhanças ao livro de Provérbios. Tais descobertas, com muita 

certeza, levantaram questionamentos sobre a autoria e validade do livro hebreu. Se as culturas 

mencionadas são anteriores aos hebreus e tão literariamente produtivas quanto eles, fica como 

um ponto de interrogação, pelo menos temporário, a proeminência dos provérbios3 como 

máximas de sabedoria, uma forma de expressar ensinamentos, ou seja, de quem seria a 

paternidade literária. Contudo, embora possa ser verificado que a definição do primeiro uso do 

provérbio, ou criação dele, seja difícil por faltar documentos históricos comprobatórios, o 

caráter peculiar da doutrina sapiencial hebraica sobre as demais é observável. A distinção pode 

ser verificada na nacionalização da doutrina, quando o caráter étnico de Israel se estabelece, e 

na subordinação à fé em Deus (SELLIN; FOHRER, 2007). 

O uso de provérbios para a educação era um dos métodos de ensino mais usado dentre as 

civilizações antigas, e mais antigo entre os gregos. Sendo sua característica sentenças curtas e 

concisas, o provérbio tem como prerrogativa ser um método de ensino simples e fácil. Por sua 

brevidade, importância e praticidade, não se requer muito esforço para memorizar seus 

conselhos (HENRY, 2010). 

O livro de Provérbios nos fala do homem colocado em um relacionamento especial com 

Deus, o Deus da aliança feita com Israel. Daí o nome do Senhor sempre tonar a aparecer neste 

                                                 
3 Por “provérbios” não nos referimos ao livro veterotestamentário, mas ao tipo literário. 
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livro, com exceção de seis passagens: 2: 5, 17; 3: 4; 25: 2; 30: 5, 9. Para Eugene H. Merril 

(2009), o livro de Provérbios pretende transmitir seu conhecimento por meio da instrução dos 

pais, da disciplina divina e por meio da monarquia. Por causa do aspecto familiar na transmissão 

da sabedoria, prossegue o autor, pode ser encontrado no livro tantas expressões voltadas para o 

“filho”. Os pais, pai e mãe, são os representantes dessa autoridade na terra. Eles fornecem para 

a educação do filho, por meio de instrução, a disciplina e mesmo a punição, se necessário 

(MERRILL, 2009). No entanto, além dos pais, existem outros representantes da autoridade que 

precisam ouvir. Tal era a autoridade do rei Salomão. Deus lhe tinha dado tal sabedoria ao ponto 

de, segundo o texto bíblico, ninguém mais ser sábio como ele (1 Reis 4: 29-34). Entretanto, esta 

incomparável sabedoria se faz disponível para todo e qualquer leitor\ouvinte do livro de 

Provérbios. 

Provérbios realiza algo que nenhum outro livro bíblico faz: ele simplesmente compila 

inúmeras instruções curtas que tem como objetivo levar o praticante a viver uma vida eficaz na 

terra. Enquanto outros livros articulam profundas verdades teológicas, longas narrativas de 

triunfo e fracasso, ou pregação profética a um povo rebelde, Provérbios se preocupa com a 

instrução no caminho da sabedoria. Os escritores do livro reconheceram as circunstâncias 

variadas da vida de uma pessoa e princípios previstos para aplicar em uma variedade de 

situações, em vez de instruções para seguir em apenas alguns casos específicos. Aliás, esta é 

uma característica da literatura sapiencial. O foco do conhecimento não é achar soluções para 

os problemas da vida de forma teórica, mas busca resolver de forma prática (SELLIN; 

FOHRER, 2007). Ademais, é válido lembrar que a literatura e o pensamento hebraico, de forma 

geral, têm um enfoque muito mais objetivo do que subjetivo, ao contrário da literatura grega, 

especificamente a filosófica. O conteúdo do livro é didático e moralista, sendo Provérbios um 

manual de conduta (BROWN; FITZMYER; MURPHY, 2007). 

O termo hebraico traduzido por "Provérbio" (mashal) significa "ser assim"??? 

(FONTE???). A forma verbal desta palavra é usada, no Salmo 143:7, para se referir a uma 

comparação. No Antigo Testamento, esta palavra hebraica é usada para uma ampla gama de 

formas literárias. Pode referir-se a um dito um popular, conciso (I Sm 24:13; Ez 18:2, cf. Jr 

31:29), uma verdade adquirida com a experiência pessoal e de aplicação geral, um meio de 

instruções morais (como em Provérbios 10:26, também Mt 13:31 "O Reino dos Céus é 

semelhante..."), um enigma ou alegoria (Ez 17:2), ou um ensaio didático curto ou sermonete 

(provérbios 1:10-19; 31:10-31). Devido à ampla utilização do termo "provérbios", 

provavelmente é melhor, como Crenshaw (1981) sugere, parar de pensar em provérbios 

geralmente como um livro que possui apenas "provérbios”. 
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Ao escrever os provérbios, Salomão esperava que seus leitores atingissem justiça prática 

em todas as coisas e que faria isso por viver a vida sob a autoridade e direção de Deus. Ele 

especificamente explicou o propósito do livro em 1:2-6, com foco na transmissão do 

conhecimento que teria impacto em cada faceta da vida. Grande parte do livro enfatiza o ouvir 

aos outros para que se possa aprender com eles e aplicar o conhecimento combinado daqueles 

que viveram antes, tal como os pais e os mais velhos (1:5,8). Ter sabedoria também envolve se 

apropriar de humildade, em primeiro lugar diante de Deus e, em seguida, diante dos outros. Se, 

em vez disso, o indivíduo falar precipitadamente, em vez de ouvir com atenção, trilhará o 

caminho dos insensatos (cf. 12:15; 13:3). 

 

2.1. Autoria 

 

A pesquisa acadêmica do século passado rejeitou em grande parte a reivindicação bíblica 

da autoria salomônica e considerou Salomão mais como “uma figura com a qual se pudesse 

associar a literatura sapiencial” (CLEMENTS, 1992). 

Provérbios, como Salmos, possui nomes de várias pessoas como os autores de suas várias 

seções. Salomão foi excepcionalmente qualificado para servir como o principal autor deste livro 

de provérbios. O livro de 1 Reis 3:5-9 narra Salomão pedindo a Deus sabedoria de seu reinado 

sobre Israel, um pedido a Deus eventualmente concedido (1 Reis 4: 29-31). Na verdade, 

Salomão identificou-se como a fonte da maior parte do livro. Seu nome aparece no início de 

três secções distintas - Provérbios 1:1, 10:1 e 25:1 - cobrindo quase todos os primeiros vinte e 

nove capítulos do livro. Uma seção curta que consiste em Provérbios 22:17-24:34 expressa "as 

palavras dos sábios" (Provérbios 22:17), a qual Salomão pode ter compilado a partir de várias 

fontes.  

Contudo, em outros trechos a responsabilidade autoral e/ou redatorial recai sobre Agur 

(30.1), o rei Lemuel (31.1) e uma equipe redatorial da época de Ezequias (25.1). Esta situação 

cria imediatamente o cenário de uma obra editada, contendo uma participação predominante de 

Salomão (capítulos 1-29), o que não parece destoar da reivindicação do autor do 1º Livro dos 

Reis de que ele tenha composto 3 mil provérbios (1Rs 4.32 [5.12 TM]). Entretanto, é importante 

fazer uma ressalva na terceira participação no livro de Provérbios. Embora seja claramente 

descrito que houve uma segunda mão na composição do texto, que não a de Salomão, a obra 

foi resultado de uma transcrição dos provérbios de Salomão, não sendo, portanto, de outra 

autoria. 
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As referências acima demonstram que o livro de Provérbios não foi autoria completa do 

rei Salomão. A prova de que Salomão recorreu a várias fontes aparece em Provérbios 24:23, 

onde Salomão usou o substantivo plural para "sábios" para descrever os autores desta seção. 

Além disso, devido às semelhanças do livro com coleções da Mesopotâmia e do Egito de 

provérbios, como "A Instrução de Amenemope," é possível que Deus inspirou Salomão para 

escrever esta seção com base em declarações sábias, às quais tinha sido exposto ao longo de 

sua vida.  

A questão que permanece é se autoridade do livro, ou sua santidade, fica comprometida 

devido à participação de outras “mãos” no texto. Segundo Alonso Shökel (1984), até a Idade 

Média se aceitava Salomão como autor por excelência do livro de Provérbios. A partir do século 

XVI, prossegue o autor, com aumento do conhecimento do TM, foi sendo percebido que 

Salomão não foi o único autor do livro, embora sua mão seja responsável pela grande maioria 

da obra. Conforme pode ser observado, um relevante número de teólogos atribui a autoria 

completa a Salomão, alegando que a negação disso pode ser perturbador à fé cristã, sendo uma 

violação do texto sagrado, visto ser afirmado nele a autoria salomônica. Conquanto não seja 

assumido nessa pesquisa nenhuma das proposições da alta crítica4, a qual reputamos como 

prejudicial à interpretação bíblica, parece ser inegável, partindo da própria declaração do texto, 

que o rei Salomão não foi o autor de todo o livro de Provérbios. Além do mais, a pergunta sobre 

quando o livro foi terminado também é pertinente, e será tratada no tópico a seguir. A utilização 

de textos de autoria alheia não invalida a inspiração divina. Tal prática é documentada na 

própria Bíblia (cf. 1 Re 14:19; Jd 1:14). 

Desta maneira, pode-se concluir que a maioria dos provérbios foi escrita por Salomão, 

sendo outros colecionados por ele mesmo, provindos de outros sábios.  

 

2.2. Data 

 

Segundo Thomas P. McCreesh, é difícil determinar uma data para o livro do Provérbios. 

Dois estágios, prossegue o autor, podem ser observados: a coleção dos provérbios e a edição 

do livro (BROWN; FITZMYER; MURPHY, 2007). Outra questão que deve ser levada em 

consideração para a datação do livro é a questão da autoria. Conforme foi possível concluir 

acima, o livro de Provérbios não deve ter saído completo das mãos do rei Salomão. Desta forma, 

                                                 
4 A expressão “alta crítica” se refere, na presente pesquisa, ao estudo bíblico imerso na filosofia racionalista que 

teve seu início no séc. XVIII. 
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datá-lo no século X a.C. não parece ser correto. Uma possível data final para o livro seria o 

século VI ou V a.C (BROWN; FITZMYER; MURPHY, 2007). 

De acordo com o livro em si, ele pode ser datado tão cedo quanto o reinado de Salomão 

(por exemplo, Pr 1:1) e tão tarde quanto o de Ezequias (Pr 25:1), mas a atribuição completa a 

Salomão é improvável e o mais recente material provavelmente é da época de Ezequias. É quase 

impossível datar provérbios individuais, principalmente devido à sua origem oral e a falta de 

referências históricas. Muitos demonstram forte influência da literatura de sabedoria egípcia 

(ver tópico 2.4), mas eles também apresentam diferenças significativas.  

 

2.3. Estrutura e Características Literárias 

 

Por apresentar um esquema geral nítido (DILLARD; LONGMAN, 2006), o livro de 

Provérbios não apresenta dificuldade para se perceber sua estrutura. Entretanto, encontrar uma 

única estruturação clara não tem sido tarefa fácil, visto grande número de autores apresentarem 

propostas diferentes para o livro de Provérbios. O conteúdo do livro pode ser classificado, e 

consequentemente, estruturado, de acordo com critérios como gênero literário, assunto, autoria 

e motivos teológicos (CHAMPLIN, 2001). 

Basicamente, o livro de Provérbios se divide em duas partes. Segundo Mark Dever 

(2008), a primeira parte (1-9) funciona como uma explicação sobre o valor da sabedoria; o 

restante do livro é uma coletânea de provérbios. Esta divisão dupla concorda com a 

classificação do livro pelo gênero literário. São duas as formas literárias que mais prevalecem 

no livro: o provérbio propriamente dito, que é formado por declarações curtas usadas para 

transmitir sabedoria; e os discursos didáticos. A classificação por assunto resultaria num maior 

número de seções. Instruções para que se abandone a insensatez, exemplos de condutas sábia e 

insensata, observação dos males sociais, a vida doméstica e a conduta de reis são exemplos 

tópicos que são tratados no livro (CHAMPLIN, 2001). Se a classificação for dirigida pela 

questão da autoria, a divisão será dependente da proposta aceita sobre a composição do livro. 

Se o título for o delimitador da autoria, cujo papel é aceito por significativo número de 

estudiosos, a proposta de classificação será a que segue: 

A) 1-22:16 – Autoria salomônica 

B) 22:17-24:34 – Palavras de sábios 

C) 25-29 – Provérbios de Salomão, embora recolhidos pelos homens do rei Ezequias 

D) 30 – Palavras de Agur, filho de Jaces, de Massa 

E) 31:1-9 – Palavras de Lemuel, rei de Massa, as quais lhe ensinou sua mãe 
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F) 31:10-31 – Sem título (elogio da mulher virtuosa) 

 

2.4. Contexto do livro de Provérbios 

 

Segundo E. Sellin e G. Fohrer (2007), a doutrina sapiencial israelita nasceu na corte real, 

durante o reinado de Salomão, e foi cultivada na escola sapiencial. O primeiro elemento cultural 

que está latente na tradição sapiencial de Provérbios é a sua conexão com o contexto real e 

palaciano. Assim também declara Champlin (2001) quando supõe que a origem do livro de 

Provérbios tenha se dado nos círculos palacianos de Jerusalém. Eugene H. Merril (2009) é ainda 

mais direto ao afirmar que o contexto social e histórico da maior parte do livro de Provérbios é 

a monarquia unida de Israel, sob o reinado de Salomão. A ideia de um contexto associado à 

corte nasce das referências aos reis descritos como responsáveis por determinadas seções no 

livro: “Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel” (1.1), “Palavras do rei Lemuel” 

(31.1) e “os provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá” 

(25.1). Nestes três exemplos a atividade de codificar a sabedoria em forma proverbial está 

relacionada ao contexto real, seja por atuação direta do rei em questão (como é o caso de 

Salomão) ou por responsabilidade delegada (no caso dos homens de Ezequias). Há nada menos 

que 20 provérbios em que a palavra “rei” é parte fundamental da sabedoria proposta. Nem todos 

os estudiosos concordam com a necessidade de tornar o escopo da literatura sapiencial de 

Provérbios tão específico a ponto de incluir somente o contexto palaciano, mas o elemento 

cultural não precisa se tornar um princípio regulador do contexto do livro. Neste sentido, a 

ressalva de Fox (1996) nos lembra que “os dizeres em questão não falam somente acerca dos 

reis, mas aos reis e por causa deles”. Assim sendo, muito daquilo que foi formulado e aplicado 

a um contexto palaciano pode também encontrar sua aplicabilidade em várias outras situações. 

Gerard von Rad (1966), por exemplo, entende que uma nova classe de escribas em Israel 

produziu uma obra no período que ele chama de Iluminismo Salomônico, devido ao contato que 

Salomão teve com o Egito. Mesmo se este for o caso, a palavra de Fox permanece. A sabedoria 

proverbial não discursa a respeito da “classe” responsável por sua composição, mas confronta 

e admoesta tal classe de maneira que os princípios básicos possam ser igualmente válidos para 

outros contextos. 

O contexto do reinado de Salomão seguiu em várias partes o modelo de seu antecessor, 

Davi. Entretanto, conforme George Fohrer (2006) declara, Salomão obteve sucesso naquilo que 

Davi fracassou, a saber, a construção do templo de Jerusalém. Ademais, a própria Bíblia indica 

a superioridade do reinado do filho sobre o do pai (cf. 1 Re 1:37; 2:12). Utilização de cavalos 
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como status real, obras luxuosas, ampliação da cidade de Jerusalém e uma eficaz reorganização 

do Estado são alguns exemplos que marcam o cenário do “império” salomônico 

(GUNNEWEG, 2005). Também à frente de seu pai, Salomão manteve relações diplomáticas 

com várias nações do Antigo Oriente Médio. Tal relacionamento levou a comum troca de 

cultura e conhecimento, na qual pode estar implícito, segundo Fohrer, o ensino egípcio 

sapiencial (FOHRER, 2006)5. Seguindo um pensamento semelhante ao de Fohrer, Gunneweg 

supõe que o rei seguiu o modelo de ensino sapiencial egípcio, fundando uma escola sapiencial 

em Israel (GUNNEWEG, 2005). 

 

2.5. Tema 

 

Provérbios afirma seu tema explicitamente logo no início do livro: "O temor do Senhor é 

o princípio da sabedoria" (Provérbios 1:7). O temor do Senhor parece se referir ao homem ter 

uma visão de Deus com o devido respeito que Ele merece. Significa viver nossas vidas à luz do 

que sabemos dEle, mantendo-O na mais alta estima e dependendo dEle com humilde confiança. 

Só então, ensina Provérbios, vamos descobrir o conhecimento e a sabedoria (ver 9:10). Em 

Provérbios 2:1-6 é possível observar, por meio de paralelismo, o que é o temor do Senhor. Ao 

contrário do que muitos pensam, não é ter medo de Deus, mas sim aprender dEle, de Seu amor 

e Sua justiça, e o adorar reverentemente (MCKANE, 1970). Logo, ser sábio é buscar conhecer 

a Deus, clamar por inteligência. Com este tema delineando o livro, Provérbios vai se 

desenvolvendo até o final. 

 

 

 

 

2.6. Provérbios e a Instrução de Amenemope 

 

O livro egípcio foi publicado em 1923 (BROWN; FITZMYER; MURPHY, 2007) por E. 

Wallis Budge, com fotografias e uma tradução, embora o texto já fosse conhecido desde 1922, 

por meio de um artigo do mesmo pesquisador (CHAMPLIN, 2001). As Instruções de 

                                                 
5 Uma ressalva, contudo, deve ser feita. O mencionado autor compartilha o ponto de vista de que os provérbios 

tiveram um Sitz im Leben (“contexto vital”) totalmente independente da religião israelita. Embora o empréstimo 

deste tipo de literatura seja provável, não há motivos para se duvidar da criação de novos provérbios embasados 

no AT e inspirados por Deus. 
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Amenemope (também chamados de Sabedoria de Amenemopet) é uma obra literária composta 

no Egito Antigo que contém trinta capítulos de conselhos para uma vida de sucesso, 

aparentemente escritos pelo escriba Amenemope, filho de Kanakht, como um legado para seu 

filho. É um produto característico do Novo Reino, da "Era da piedade pessoal", a obra reflete 

sobre as qualidades interiores, atitudes e comportamentos necessários para uma vida feliz, em 

face de circunstâncias sociais e econômicas cada vez mais difíceis (LICHTHEIM, 1976). Ela é 

amplamente considerada como uma das obras-primas da literatura de sabedoria do Oriente 

Antigo, e tem sido de particular interesse para os estudiosos modernos por causa de sua relação 

com o livro bíblico de Provérbios. Tal relação, ainda que muito debatida pelos eruditos, é 

baseada numa possibilidade de tradução de Pr 22:20. Foi Adolph Erman quem ressaltou a 

similaridade entre a Sabedoria de Amenemope e Provérbios (22:17-23:14). Ele sugeriu que 

“excelentes coisas”, lidas em Pr 22:20, poderiam ser traduzidas por “trinta”. Isso requeria uma 

mudança textual que resultaria numa vocalização diferente na palavra hebraica, de shalishim 

para sheloshim. Tal leitura aproximaria o texto bíblico com a obra de Amenemope, visto estar 

dividida em trinta capítulos (CHAMPLIN, 2001).  

A aproximação textual entre as duas obras pode inferir três possibilidades, a saber, que o 

texto bíblico se baseou na obra egípcia, que a obra egípcia se baseou no texto bíblico e, por 

último, que ambos se basearam numa tradição oral comum ao Antigo Oriente Próximo. Para 

ajudar na determinação da dependência literária, a datação de ambos os textos se torna 

fundamental. A data mais antiga para a obra de Amenemope é 1300 a.C., a recente, século VII 

a.C (CHAMPLIN, 2001). Se a datação no século X estiver correta, então é possível que a obra 

salomônica tenha se baseado na egípcia (para os versículos que apresentam semelhança, a saber, 

Pr 22:17-23:14); caso a data aceita seja a mais recente, então o contrário pode ser afirmado. 

Entretanto, estudos sobre as relações léxicas entre os dois textos têm indicado que existem 

expressões idiomáticas semíticas na obra egípcia (CHAMPLIN, 2001). Caso esta análise esteja 

correta, pode ser proposto que o texto de Amenemope tenha feito empréstimos de Provérbios, 

o que empurraria sua data de produção para um período posterior ao século X a.C. 

Conforme pôde ser observado acima, a discussão pode estar longe de ter um fim, visto 

não se dispor de informações determinantes sobre a data de produção e a consequente 

paternidade literária. Segundo 1 Re 3:1, houve uma aproximação de Salomão com o Egito, ao 

tomar a filha de Faraó por esposa. O contato entre as duas nações parece corroborar para o 

relacionamento literário existente entre a Sabedoria de Amenemope e o livro de Provérbios. 

Desta aproximação pode tanto ter resultado na paternidade do primeiro sobre o segundo, ou 
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vice-versa, ou seja, Salomão ter tomado emprestado alguns provérbios egípcios ou ter levado 

seus provérbios para a nação egípcia. 

 

2.7. Sabedoria em Provérbios 

 

Sabedoria também é descrita como a capacidade de discernir (Prov. 1:2 e 4, "discrição", 

cf. verbo que é da mesma raiz.). A sabedoria tem uma dimensão moral, bem como mental. 

Sabedoria discerne a verdade do erro, o bem do mal, o melhor do pior. Resulta da sabedoria o 

viver em retidão, justiça e equidade (1:3). A sabedoria começa com o "temor do Senhor" (1: 7), 

ela faz o homem conhecer o bem, e fazê-lo resulta no conhecimento de Deus (cf. 22:17-21). 

A sabedoria é também uma habilidade prática, a capacidade de fazer as coisas bem. 

Bezalel, cuja tarefa era desenhar e criar a pedra e o metal para o tabernáculo, foi "cheio do 

Espírito e de sabedoria" (Ex. 35:31) que lhe permitia realizar essa tarefa. Da mesma forma 

Ooliabe, era hábil em gravura e desenho de bordado (Ex. 35:34-35). No Salmo 107:27, as 

habilidades especiais de marinharia parecem ser referidas por esse mesmo termo (Hokmah). 

Assim, a sabedoria é não apenas uma capacidade mental ou uma sensibilidade moral, mas uma 

habilidade prática para realizar uma variedade de tarefas. 

Sabedoria também é personificada em Provérbios. No capítulo 7, a sabedoria é comparada 

a uma mulher que suscita aos homens a temerem ao Senhor, odiarem o mal, e buscarem a ela. 

Isto está em contraste com a adúltera do capítulo 7, que por sua bajulação e formas sedutoras, 

procura atrair o simples para fazer o mal. No capítulo 8, a sabedoria é novamente personificada 

com o estar com Deus na criação do mundo (vv. 22-31). Isso implica que, em última análise, 

sabedoria é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, de modo que não podemos possuir sabedoria 

sem primeiro se curvar diante dEle como Senhor e Salvador. 

Na literatura sapiencial é encontrada a personificação da sabedoria de Deus (MANSON, 

1977). Ela torna-se o agente da criação (CARSON, 2007); traduz “o pensamento hipostasiado 

de Deus, projetado na criação, e permanecendo como um poder imanente dentro do mundo e 

do homem” (DODD, 1977). T. W. Manson (1977) explica que foram três as passagens 

principais que fundamentaram a elaboração da doutrina da existência da sabedoria, a saber, 

Provérbios 8, Eclesiástico 24 e Sabedoria 7-9. Os textos têm em comum a atividade criadora da 

sabedoria junto de Deus6. Tais semelhanças com o conceito do Logos levaram muitos 

estudiosos a ver a sabedoria como fundamento para a teologia do Logos. Francisco de La Calle 

                                                 
6 Ao se referir ao livro de Sabedoria, o autor esclarece que é marcante sobre ele influência grega. Manson chega 

a sugerir que o que está escrito sobre a sabedoria tenha sido baseado em Pr 8, e escrito à luz da doutrina estóica. 
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(1985) observa que, diferente da sabedoria judaica (Pr 8,22s), o Logos não é uma criação de 

Deus. 

 

3. Texto, Tradução e Crítica Textual de Pr 5:1-2 

 

יָבה ¹ ִשִׁ֑ י ַהקְּ ָמִתִ֣ ָחכְּ ִני לְּ ֶָֽך׃בְְּּ֭ נ   י ַהט־ָאזְּ בּוָנִתִ֗ תְּ  ִלִ֜

רּו׃² צ   יָך ִינְּ ֹ֥ ָפת  ַעת שְּ ַדִ֗ ֹות וְִּ֜ ִזמִׁ֑ ר מְּ מ ֹ֥  ִלשְּ

  

ִני  :Substantivo masculino, singular, construto + Sufixo de 1ª pessoa singular בְְּּ֭

“filho de mim” 

י ָמִתִ֣ ָחכְּ  Substantivo feminino, singular, construto + Sufixo de 1ª + ל Preposição לְּ

pessoa singular: “para sabedoria de mim” 

יָבה ִשִׁ֑  ”Verbo hiphil imperativo masculino singular: “atende ַהקְּ

י בּוָנִתִ֗ תְּ  Substantivo feminino, singular, construto + Sufixo de 1ª + ל Preposição ִלִ֜

pessoa singular: “para entendimento de mim” 

ֶָֽך נ    ,Verbo hiphil imperativo masculino singular + Substantivo feminino ַהט־ָאזְּ

singular, construto + Sufixo de 2ª pessoa, masculino, singular: “inclina 

ouvidos teus” 

ר מ ֹ֥  ”Verbo Qal, infinitivo, construto: “para conservar + ל Preposição ִלשְּ

ֹות ִזמִׁ֑  ”Substantivo feminino, plural, absoluto: “discrições7 מְּ

ַעת ַדִ֗  ”Substantivo feminino, singular, absoluto: “e conhecimento + ו Conjunção וְִּ֜

יָך ֹ֥ ָפת   ,Substantivo feminino, dual, construto + Sufixo de 2ª pessoa, masculino שְּ

singular: “lábios de ti” 

רּו צ    ”Verbo Qal, imperfeito, 3ª pessoa, masculino, singular: “guarde ִינְּ

 

Tradução proposta: “Filho meu, atende para a minha sabedoria; inclina teus ouvidos para 

o meu entendimento, para conservar discrições, e guarde conhecimento os teus lábios”. 

No aparato crítico da BHS são observadas as seguintes informações do verso 2: 

a. Proposta a seguinte leitura: “Para que discrições te conservem, e o conhecimento dos 

lábios estrangeiros guardem a ti”; 

b. Possível a inserção de יָך ר após (”a ti“) ָעל  מ ֹ֥  ;ִלשְּ

                                                 
7 É a mesma palavra utilizada em Pro 1:4; significa ser sábio, ter consideração prudencial, um planejamento 

cuidadoso, ou a capacidade de elaborar planos pretendendo a melhor maneira de realizá-los. 
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c. Segundo a LXX, o texto ser “lábios para ti” ao invés de “lábios de ti”. 

O primeiro verso não apresenta nenhuma questão textual. As informações trazidas no 

aparato crítico da BHS, para o verso 2, levantam interessantes questões acerca da interpretação 

do verso. Conforme pode ser observado no ponto “a", “discrições” e “conhecimento” passam a 

ter ação ativa tanto na conservação quanto na guarda do indivíduo. A inserção do adjetivo 

“estrangeiro” é curiosa, pois sugere que o autor estaria pensando num conhecimento que fora 

transmitido por outrem. Assim sendo, um planejamento cuidadoso seria útil para conservar o 

indivíduo, e a sabedoria ou conhecimento que é absorvida seria importante para o guardar. No 

ponto “b”, a inserção de יָך  após o verbo inicial do verso também traria o mesmo (”a ti“)  ָעל 

efeito que que a proposta do ponto “a”, fazendo com que as “discrições” sejam a causa do 

indivíduo permanecer conservado. No ponto “c”, a mudança não parece ser tão significativa. 

Aliás, a inserção da preposição só evidenciaria o que antes era subentendido. Os lábios seriam 

responsáveis para guardar o conhecimento para o indivíduo, isto é, para uso ou benefício dele. 

A pergunta que deve surgir é sobre o motivo de tais variantes no verso. A resposta parece 

ser clara que é levado em consideração outro verso de Provérbios. Digno de nota, portanto, é a 

tendência dos editores\copistas de preferirem uma harmonização de determinado texto com 

algum já conhecido. No verso analisado, a relação parece ser com Pr 2:11. Segue abaixo uma 

breve comparação entre os textos. 

 

 

ִזָמה ר מְְּּ֭ מ ֹ֥ בּוָנֹ֥ה  ִתשְּ יָך תְּ ָכהָעל ִ֗ ר   צְּ  ִתנְּ

Discrição guardará a ti, e conhecimento te conservará. (Pr 2:11) 

ר מ ֹ֥ ֹות ִלשְּ ִזמִׁ֑ יָך  מְּ ֹ֥ ָפת  ַעת שְּ ַדִ֗ רּווְִּ֜ צ    ִינְּ

Para conservar discrições, e guarde conhecimento os teus lábios. (Pr 5:2) 

 

O texto de Pr 2:11, como pode ser observado acima, apresenta muita semelhança com o 

de Pr 5:2, podendo um ser repetição do outro, dependendo apenas de qual foi escrito\falado 

primeiro. A diferença notável é, assim como as propostas variantes do verso, a inversão do 

sentido causada pelas mudanças gramaticais. Na análise das variantes, o texto mais difícil tem 

prioridade sobre o mais fácil, e a diferença, prioridade sobre a harmonização (o que sugere uma 

alteração posterior). Nossa opinião é que ambas as leituras, conquanto sejam diferentes uma da 

outra, são possíveis para o verso, além de as duas serem corroboradas pelas Escrituras, ou seja, 

nenhum sentido seria estranho ao Antigo Testamento. 
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4. O uso de  ִני בְּ no AT 

 

A palavra hebraica  ִני בְּ aparece mais de 500 vezes no AT. Nas Bíblias portuguesas, tanto 

é possível encontrar como tradução a expressão “filho meu” como “meu filho”. A grande 

maioria das aparições se refere à maneira comum de um pai se dirigir ao seu filho, seja falando 

com ele ou falando dele (e.g. Gn 21:23; 1 Re 1:33; Sl 2:7). Alguns usos da palavra são bem 

próximos do uso de Provérbios. O primeiro é verificado em Gn 27:8, onde Rebeca se volta para 

seu filho Jacó dando instruções sobre os preparativos da comida que seria dada a Isaque, com 

o propósito de enganá-lo. O segundo é lido em Gn 27:13, quando Rebeca se dirige a Jacó 

assegurando-o de que o planejado daria certo, devendo o filho somente fazer o que ela dissera. 

O terceiro, ainda no contexto da história de Jacó, está em Gn 27:43. Neste verso, após o plano 

de Rebeca ter trazido consequências irreversíveis e quase mortais para Jacó, a preocupada mãe 

aconselha o filho a ir para a casa de seu irmão, chamado Labão (HENRY, 2002). 

Além dos usos acima trazerem  ִני בְּ como o substantivo utilizado por Rebeca para se referir 

ao seu filho, todos compartilham da forma imperativa ַמע  sucedendo o substantivo. O verbo , שְּ

pode ser traduzido por “atender” ou “ouvir”. A mesma relação, conquanto a ordem seja 

invertida, é encontrada em Pr 1:8, 4:10 e 23:19. Os três provérbios alertam o destinatário para 

dar ouvidos ao pronunciante. A semelhança com as palavras de Raquel vai além da linguística, 

sendo os versos conselhos práticos que demandam obediência do ouvinte. Os versos também 

apresentam relação direta com os textos de Pr 4:20 e 5:1, pois o verbo ָשַמע é sinônimo de ָקַשב. 

Se o uso de “filho meu”/“meu filho” em Provérbios deve ser visto como indício de uma 

comunicação entre pai e filho, será analisado adiante. Contudo, em outros lugares no AT a 

expressão também é usada quando não há vínculo familiar. O primeiro exemplo aparece em Js 

7:19. O contexto é a derrota dos israelitas pelos moradores de Ai. Na história, Acã tomou uma 

capa babilônica, duzentos siclos de prata e uma barra de ouro de peso de cinquenta siclos dentre 

os despojos dos moradores de Jericó (cf. Js 7:20s). Tal atitude foi estritamente proibida pelo 

Senhor, o qual dissera para o povo se abster de todas as coisas condenadas, e levar toda prata, 

ouro, bronze e utensílios de ferro para o Seu tesouro (cf. Js 6:17s). Devido a tal pecado, o povo 

de Israel, sob a liderança de Josué, perdeu a batalha contra a cidade de Ai (LILLEY, 2008). O 

Senhor deixou claro que o motivo da derrota foi o pecado de Acã. Ao se dirigir a Aca, para 

pedir sua confissão, Josué o chama de “filho meu”. Este tratamento demonstra que a expressão 

não tinha exclusividade dentre os relacionamentos consanguíneos. 
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O segundo exemplo se encontra em 1 Sm 3:16. O contexto é o chamado de Samuel. Sendo 

ainda jovem, o Senhor se dirige ao menino, durante a noite, para tornar conhecido Seus planos. 

Após chamar Samuel três vezes, e este pensando ser o sacerdote Eli quem o chamava, o Senhor 

o chamou pela quarta, quando finalmente Samuel entende ser Deus o que falava (PORTER, 

2008). Pela manhã, Eli chama o jovem e pede que ele conte o que o Senhor lhe falara. É neste 

momento que, ao se dirigir a Samuel, Eli o chama de “meu filho”. O uso da expressão por parte 

de Eli, o qual não possuía nenhum grau de parentesco com Samuel, mostra que tal tratamento 

era comum por parte de alguém que tinha certa responsabilidade sobre o indivíduo. 

O terceiro exemplo ainda faz parte de uma fala de Eli, embora esta não seja dirigida a 

Samuel. Em 1 Sm 4:16, o sacerdote Eli se dirige a um desconhecido para ter notícias sobre seus 

filhos e a guerra que os israelitas estavam enfrentando contra os filisteus (PORTER, 2008). O 

mensageiro, após ver as cenas fatídicas, fugira da batalha com suas vestes rasgadas e terra sobre 

a cabeça, conforme o costume para se demonstrar tristeza profunda. Ao chegar a Eli, o idoso 

sacerdote o chama de “meu filho”, após perguntar sobre todo o acontecido. Este exemplo 

evidencia que o tratamento com a expressão ִני  não é exclusivo para familiares nem בְּ

conhecidos. Ao que tudo indica, somente o fato do sacerdote exercer uma função de 

responsabilidade ou liderança sobre o povo, já o qualifica para usar a referida expressão. 

Os próximos quatro exemplos aparecem em 1 Sm 24:16, 26:17,21,25. Todas as aparições 

da expressão “meu filho” estão na boca de Saul ao se dirigir a Davi. O uso por parte do rei pode 

evidenciar tanto o fato dele estar em posição de superioridade e liderança sobre Davi, dele 

considerá-lo como um filho, visto ser Davi amigo íntimo de Jônatas, ou mesmo do próprio rei 

ter um carinho especial pelo jovem guerreiro. Contudo, o motivo mais plausível parece ser o 

primeiro, quando a posição de autoridade já o coloca como um tipo de pai sobre o determinado 

indivíduo. 

O último exemplo no AT pode ser encontrado em Ec 12:12. O verso é encontrado na 

conclusão do livro, quando o pregador de Eclesiastes profere suas últimas palavras de sabedoria 

para os ouvintes. Chamando o destinatário de “filho meu”, o autor adverte que, embora não aja 

limite para a produção dos livros, o estudar exageradamente não é aconselhável. De acordo com 

12:9 (“O Pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento; e, atentando e 

esquadrinhando, compôs muitos provérbios”), qualquer insinuação de ser o destinatário do 

autor seu próprio filho cai por terra, visto a obra ter sido dirigido para todo o povo. À propósito, 

comentando sobre o verso, Donald C. Fleming (2008) é direto ao afirmar que o uso da expressão 

“filho meu” era uma forma comum de tratamento entre mestre e discípulo. 
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Dos textos acima verificados, pode-se concluir que o uso da expressão “filho meu”/“meu 

filho” não é dependente de uma relação consanguínea. Ademais, a expressão muitas vezes 

funciona como mero vocativo. O uso por parte de Josué, do rei Saul e do sacerdote Elias, ao se 

referirem a indivíduos sob sua autoridade, podem ser um indicativo de que a expressão era 

comum na boca dos líderes do povo, os quais tinham tanto papel de liderança quanto de ensino. 

 

5. O uso de  ִני בְּ em Provérbios 

 

A palavra hebraica aparece 23 vezes em Provérbios, sendo 10 delas como a primeira 

palavra do verso. A expressão possui importância significativa para a presente pesquisa, pois é 

pretendido responder a pergunta sobre o uso dela, se evidencia uma relação entre pai e filho ou 

se pode ser usada em relações não familiares. 

Conforme foi brevemente observado acima, três provérbios (1:8; 4:10; 23:19) usam a 

palavra ַמע ִני relacionada à palavra שְּ  O imperativo tem função de chamar atenção para o que .בְּ

está sendo dito. Dois deles (4:20; 5:1) relacionam o verbo ָקַשב com o substantivo ִני  Tendo .בְּ

um sentido semelhante ao verbo ָקַשב ,ָשַמע transmite seriedade (PEMBERTON, 2005), fazendo 

o ouvinte “atender” ao que está sendo dito, visto seu teor ser indispensável. 

Relacionada com ִני  quatro provérbios (1:10; 2:1; 6:1; 23:15) possuem a partícula ,בְּ

conjuntiva ִאם, a qual tem função condicional (SCOTT, 1998). O sentido transmitido é de que, 

embora determinado acontecimento seja possível ocorrer na vida do indivíduo, ele tem a opção 

de reverter a situação atendendo ao específico conselho do autor do provérbio. 

Outra característica marcante dos provérbios que trazem a expressão “filho meu”/“meu 

filho” é a repetição da partícula adverbial ַאל (não). Ao todo, cinco dos provérbios (1:10,15; 

3:1,11,21) que utilizam o substantivo ִני  são configurados de forma negativa devido ao בְּ

advérbio mencionado acima. 

 

6. Comentários Exegéticos de Pr 5:1-2 

 

Segundo o Comentário Bíblico de Matthew Henry (2010), o escopo do capítulo 5 de 

Provérbios é o mesmo que o do capítulo 2. No capítulo são encontrados: a) uma exortação para 

que o indivíduo se submeta e familiarize com as leis da sabedoria (vv. 1-2); b) uma advertência 

particular contra o pecado da prostituição (vv. 3-14); c) palavras sobre o amor conjugal (vv. 15-
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20); d) uma consideração pela onisciência de Deus (v.21); e e) o fim miserável dos ímpios (vv. 

22,23). 

A primeira expressão inicia o trecho analisado transmitindo proximidade daquele que fala 

para o destinatário. Seria o destinatário filho de Salomão? A resposta é negativa. O uso da 

expressão “filho meu”/“meu filho” era comum como tratamento dos mestres para os alunos 

(SELLIN; FOHRER, 2007). Outra sugestão para o uso da palavra foi dada por Matthew Henry 

(2010). O autor supõe que o uso da expressão seja uma maneira de Salomão representar seu 

carinho pelos jovens, vendo-os como seus filhos. É de se questionar se o tratamento realmente 

tenha essa conotação. Parece especulação fazer uma afirmação dessas, além de incorrer no 

perigo de tentar “ler o pensamento” do autor. Se a expressão é usada em outras partes do AT, 

sendo algumas também no sentido de aconselhamento, a própria frequência do termo ִני  já בְּ

desqualifica a suposição de o termo ter este sentido tão específico, supostamente pretendido por 

Salomão. Não há nada que comprove ou indique que neste verso (ou mesmo em outros de 

Provérbios) Salomão esteja se referindo a seus ouvintes como se fossem seus filhos. Pode ser 

mais confiável buscar o sentido do uso da expressão na análise linguística comparativa, 

conforme demonstrado acima. Partindo da informação de que era comum ao mestre usar essa 

expressão para se referir ao aluno, bem como do atestado uso da expressão por parte de um 

indivíduo que desempenha função de líder e representante, Salomão inicia sua advertência com 

a expressão que parece despertar no ouvinte a lembrança de um importante conselho provindo 

de seus pais.  

Sobre a questão analisada acima do uso da expressão e seu sentido, deve se levar em conta 

outro ponto importante. A noção de que a educação começa no lar era tão sabido para os 

israelitas como o fato de que pai e mãe representam Deus para seus filhos (para mais detalhes, 

ver capítulo 7). Desta forma, ִני  pode remeter o ouvinte ao círculo domiciliar, onde sua בְּ

educação fora primeiramente iniciada. Desta forma, o conselho apresentado pode ter um efeito 

maior sobre o indivíduo, visto estar precedido da expressão que indica que a advertência é tão 

importante quanto qualquer palavra educativa proveniente dos pais (MERRILL, 2009). 

O verbo ָקַשב (ouvir, atender) transmite o sentido de ouvir, sendo sua ênfase o prestar 

muita atenção ou o obedecer. Este vocábulo aparece 54 vezes no AT, sendo a maioria delas em 

poesia (COOPES, 1998).  A primeira ocorrência do verbo está em 1 Samuel 15:22. O contexto 

é a advertência de Samuel contra o mal comportamento do povo. Os ritos religiosos, diz o líder, 

não têm tanta importância para Deus se o povo não tem obedecido e “atendido” a Ele. É possível 

perceber pelo contexto e pela correspondência com o verbo “obedecer” (ָשַמע), que ָקַשב 



25 

 

transmite uma ideia de apropriação de determinado conselho ou advertência, o qual deverá 

resultar numa mudança prática do indivíduo. Em outros lugares do AT também pode ser 

encontrado o mesmo sentido para o verbo ָקַשב (e.g. 2 Cr 20:15; 33:10; Ne 9:34; Is 28:23; 

48:18). O vocábulo aparece significativas vezes sendo aplicado ao Senhor (e.g. Ne 1:6,11; Sl 

5:3; 17:1; Jr 18:19; Dn 9:19; Ml 3:16). O uso desde verbo, estando algumas vezes num contexto 

de súplica e desespero, revela importância e seriedade no vocábulo. Outro exemplo de uso que 

chama atenção é sua aplicabilidade ao povo, sendo usado num contexto de chamado, 

advertência, um clamor para Israel “atender” a determinada palavra, seja de algum líder ou seja 

do próprio Deus. Ao se voltar para sua aplicação no texto de Pr 5:1, fica evidente que o verbo 

já possui um histórico de advertência e clamor, onde seu uso torna sabido ao ouvinte/leitor que 

o que será dito demandará a máxima atenção dele. 

É digno de nota que o verbo ָקַשב, no verso 1, está em paralelismo sinonímico com o 

verbo ָנָטה (inclinar, tornar). Ambos os vocábulos, portanto, trazem o mesmo sentido dentro do 

verso, sentido este que é de uma atenção que demanda uma atitude. Merece destaque a 

expressão “inclina teus ouvidos”. Ela aparece sete vezes no AT (2 Re 19:16; Sl 86:1,2; Pr 4:20; 

22:17; Is 37:17; Dn 9:18). Com exceção do livro de Provérbios, todas as ocorrências são 

referentes a Deus, sendo o homem clamando pela atenção e socorro de Deus. Provérbios se 

torna exceção pois todas os usos da expressão são referentes ao homem, especificamente o 

“falante” do provérbio para seu ouvinte. O motivo pode ser o fato de Provérbios ser um livro 

focado no ser humano, em que todo o seu conteúdo, embora tenha sua origem na Sabedoria 

Eterna, está encaminhado para o homem, sendo ele o único ouvinte pretendido. 

A pergunta que se faz pertinente neste momento é: a quem pertence a sabedoria e o 

entendimento tratados no verso? A resposta não está presente no verso seguinte, nem em 

qualquer outro verso do capítulo 5. Possivelmente a sabedoria e o entendimento devem 

pertencer àquele que fala, no caso, conforme Pr 1:1, o próprio rei Salomão. Aliás, é 

perfeitamente compreensível que Salomão se considere uma autoridade para produzir a 

sabedoria. Segundo 1 Re 3:3-15, o rei pediu ao Senhor um coração compreensivo, capacidade 

para governar e entendimento. 

A advertência de Salomão é para absorver e praticar toda a sabedoria recebida. O texto 

de Pr 5:2 parece fazer eco em Ml 2:7 (“Porque os lábios do sacerdote devem guardar o 

conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro 

do SENHOR dos Exércitos”). Ambos os textos trazem a informação de que os lábios devem 

guardar o conhecimento. O sentido é de que o conhecimento ou a sabedoria deve ser uma 
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característica inata, estando o indivíduo pronto para compartilhá-lo no momento certo e com as 

pessoas que o cercam (HENRY, 2010). 

Conquanto o texto de Pr 5:1-2 não seja de difícil interpretação, para captar seu propósito 

pleno é necessário ter em mente todo o contexto do capítulo. Toda a advertência do capítulo vai 

se resumir à necessidade de se abster dos desejos carnais, do adultério, da prostituição e da 

impureza.  

A estrutura do capítulo consiste de uma introdução de duas linhas; uma primeira parte 

que contém três estrofes de quatro linhas, onde cada uma adverte sobre o efeito da mulher 

proibida sobre seus amantes (vv 3-14.); uma segunda parte constituída por uma estrofe de doze 

linhas exortando o discípulo à fidelidade conjugal (vv 15-20.); e uma última estrofe de seis 

linhas sobre os perigos da mulher proibida (vv. 21-23). 

Por trás da advertência, Salomão está seguramente fazendo referência à transgressão ao 

sétimo mandamento (PEMBERTON, 2005). O sábio demonstra quão perigoso é cair nesse 

pecado, o qual trará a ruína para o indivíduo. 

Este é o primeiro de três poemas sobre a mulher proibida, o "estranho" fora dos limites 

sociais (cf. 2: 16-19); os outros dois estão em 6:20-35 e 7. Entendimento e discrição são 

necessários para evitar o adultério, o que faz o indivíduo desviar e gera amargura, 

derramamento de sangue e morte (vv. 1-6). Ele destrói a honra, desperdiça os anos de vida e 

traz remorso no final (vv. 7-14). Fidelidade e amor conjugal trazem felicidade e segurança (vv. 

15-20).  

 

 

 

 

7. Teologia do Texto de Pr 5:1-2 

 

Como bem questiona Roy B. Zuck (2009), o lugar do livro de Provérbios e seu conteúdo 

dentro do cânon bíblico não é de pouca importância. Segundo ele observa, temas conhecidos 

como, por exemplo, o concerto de Deus com Israel, o Êxodo e as mensagens dos profetas para 

Israel estão ausentes no livro sapiencial. Tais ausências, prossegue Roy Zuck, levaram alguns 

teólogos a rechaçar por completo qualquer relação de Provérbios com o restante das Escrituras. 

O autor sustenta três pontos de contato entre a teologia de Provérbios (e dos Sapienciais) e a 
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teologia bíblia como um todo. O primeiro deles é a relação existente entre o temor do Senhor8 

– tão frequente em Provérbios – com o restante do AT. Tanto com Abraão (Gn 22:12), com o 

povo (Ex 14:31), com Moisés (Ex 18:21), e ainda com os profetas (Is 50:10, Ml 3:16), o temor 

do Senhor é encontrado. O segundo deles é a relação existente entre a sabedoria e a lei. O autor 

salienta que ambos estão em estreito alinhamento (cf. Sl 19:7; 107:43; Dt 4:6), sendo possível 

observar que alguns mandamentos abordam a literatura sapiencial9. Por último, Zuck demonstra 

que existe ligação entre a sabedoria e o tema da Criação, não somente na ação criativa, mas na 

diversidade da criação, no reconhecimento do homem como criatura e na aceitação de seu lugar 

dependente e submisso. Bruce K. Waltke (1979), analisando o uso do termo YHWH tanto no 

livro de Provérbios quanto em outros livros [proféticos] do AT, nota que existe uma 

aproximação teológica entre os livros. Segundo o autor, os mesmos atributos e ações aplicados 

a YHWH pelos livros proféticos, podem ser encontrados em Provérbios. Desta forma, ao usar 

o nome de Deus de forma tão alinhada com o restante do AT, o autor/redator de Provérbios 

parece pressupor a fé javista10.   

Se a atenção for voltada para o texto analisado, podem ser percebidos importantes pontos 

de contato com o restante das Escrituras, os quais podem apontar para uma teologia do texto. 

Oséias 4:6 e 6:6 tratam da importância do conhecimento para o povo de Deus. No contexto, o 

povo de Israel estava depositando sua adoração em um Deus litúrgico, chegando ao ponto de 

crer que os ritos tinham um fim em si mesmos. Deus, chamando a atenção do povo, os adverte 

a procurarem a Ele, buscando o Seu conhecimento. O chamado ao conhecimento pode ser, 

portanto, um ponto de ligação entre os dois livros, a saber, Oséias e Provérbios, pois o fim 

último do conhecimento é o próprio Deus (Seu Ser e Sua vontade). Malaquias 2:7 apresenta a 

necessidade dos lábios do sacerdote guardarem o conhecimento. Os líderes religiosos deveriam 

ter transmitido os ensinamentos de Deus para o povo, mas falharam na tarefa. Outro texto que 

pode ser mencionado aqui é Lucas 1:77. No contexto, João Batista é tratado como aquele que 

prepararia o caminho do Senhor, sendo um profeta do Altíssimo. Ele daria o “conhecimento” 

da salvação. Não é preciso muito esforço para concluir acertadamente que essa salvação é o 

próprio Jesus Cristo. A palavra traduzida por conhecimento é γνῶσις (conhecimento, 

sabedoria). Ela é a palavra usada pela LXX para traduzir ַדַעת.  

                                                 
8 Argumentando sobre o mesmo tema como princípio teológico que se relaciona com o restante das Escrituras, 

está Walter Kaiser Jr. Para maiores detalhes, ver W. Kaiser Jr, Teologia do Antigo Testamento, São Paulo, 

Vida Nova, 2007, p. 172-175. 
9 Embora seja interessante a observação do autor, propomos que a ordem que melhor se harmoniza com a 

produção bíblica seja a inversa, a saber, de que a literatura sapiencial aborda alguns dos mandamentos. 
10 A expressão aqui se refere somente a fé em YHWH. 



28 

 

Conforme fora observado acima, o contexto de Pr 5:1-2 é a questão da imoralidade sexual. 

Tal assunto não é inovação do livro sapiencial, muito menos exclusivo a ele. Segundo o autor 

Eugene H. Merrill (2009), a imoralidade sexual é uma questão predominante no Antigo 

Testamento. 

Portanto, independentemente do contexto, pode ser concluído que o bom conhecimento 

é sempre tratado com importância pela Bíblia, devendo ser procurado e ouvido, pois o que ele 

traz ou é a própria Salvação ou está relacionado a ela. 

 

 

8. A transmissão e a característica paterna de Provérbios 

 

É típico da doutrina sapiencial a transmissão e compilação dos conhecimentos e 

admoestações (SELLIN; FOHRER, 2007). Aliás, é de se perguntar em qual cultura o 

conhecimento tem um fim em si mesmo. Todas as experiências e todo o aprendizado encontram 

seu sentido último quando são transmitidos pelas gerações. Assim é todo o conhecimento 

sapiencial. Ele não se destina a um dia e uma pessoa, mas a todos os dias por gerações. 

Além do próprio benefício que a experiência transmitida pelos provérbios traz, a noção 

de Deus como originador da doutrina sapiencial motivava os mestres israelitas a garantir a 

perpetuidade das sentenças proverbiais. Desta forma, a tarefa do mestre era recolher, ensinar e 

consignar por escrito as sentenças conhecidas (SELLIN; FOHRER, 2007). 

A expressão “Ouve, filho meu” era usada nas salas de aula, quando as sentenças que 

deveriam ser memorizadas pelos alunos eram transmitidas oralmente (SELLIN; FOHRER, 

2007). 

Um dos elementos que compõem o mundo cultural de Provérbios tem a ver com a 

dinâmica domiciliar. Uma indicação clara disto pode ser observada na maneira em que as 

admoestações no livro são feitas; elas são dos pais para seus filhos e não de patrão para 

subordinado, ou de um rei para seus vassalos. Whybray (1974) e Fox (1996) são cautelosos no 

uso deste elemento domiciliar, cuidando sempre para que o lar não seja reduzido a uma escola, 

ainda que Murphy (1996) defenda que “a casa talvez possa ser considerada o contexto original 

dos ensinamentos sapienciais, antes e depois que tais ensinamentos se tornaram 

profissionalizados”. Waltke (1999) afirma que as muitas referências ao pai, e especialmente à 

mãe, se dirigindo aos seus filhos (1.8; 10.1, etc.), sugerem que Salomão pretendia transmitir 

sua sabedoria a Israel através do lar, da mesma maneira como Moisés disseminou a Lei através 

dos pais, em Israel (cf. Dt 6.7-9). Fox (1996) identifica uma forte analogia entre a tradição 
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sapiencial de Israel e os chamados testamentos éticos das comunidades judaicas do período 

medieval:  

 

Testamentos éticos são instruções escritas por homens em sua maturidade para a 

orientação ético-religiosa de seus filhos e, às vezes, filhas. (Estes textos são, na verdade, 

descendentes da antiga tradição sapiencial, uma vez que eles utilizam provérbios como 

modelo.) ...O pai fala ao filho e através dele a um público leitor bem mais amplo. 

 

Em Hebreus, o apóstolo Paulo11 faz referência a um provérbio, dando uma luz para a 

solução do problema apresentado na presente pesquisa. O texto está em Hb 12:5 (“e estais 

esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco: Filho meu, não menosprezes a 

correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado”). Se utilizando da 

conjunção ὡς (como), o apóstolo revela que o uso da expressão “filho meu” (υἱέ μου) não 

caracteriza uma relação consanguínea, mas demonstra um tipo de tratamento especial, que faz 

referência a criação e educação paterna. O verso do NT é uma citação de Pr 3:11-12. O contexto 

do trecho são exortações para a obediência ao Senhor. Interessante observar que Pr 3:11-12 

possui proximidade linguística e temática com Jó 5:17. 

 

 

Pr 3:11-12 

ר¹ י ַאל־תִ  מּוַסִ֣ ִנִ֣ הָוה בְּ סיְְּּ֭ ָאִׁ֑ ֹו׃ מְּ ת  תֹוַכחְּ ץ בְּ ק ִ֗ ַאל־ָתִ֜  וְּ

י² ִ֣  ִכִּ֤ ת ֲאש  ֹ֥ הָוִ֣ה א  ב יְּ יחַ ר י ֱאַהִ֣ ה׃ יֹוִכִׁ֑ צ   ן ִירְּ ֹ֥ ת־ב  ב א  ָאִ֗ כְּ  ּוִ֜

 

 

Jó 5:17 

נֹוש  י ֱאְּ֭ ִ֣ ר  ִּ֤ה ַאשְּ ּוִהנ  נ  ִ֣ ֹוַה  יֹוִכח  רֱאלִׁ֑ י ַאל־ ּומּוַסֹ֥ ַדִ֗ סַשִ֜ ָא   ׃ִתמְּ

  

Na comparação feita acima, é possível ver a semelhança linguística entre os versos 

apresentados. Ambos compartilham de três vocábulos semelhantes, que são os verbos xk:y" 

(reprovar, disciplinar) e  ָמַאס (desprezar) e o substantivo מּוָסר (disciplina, correção). Tal 

semelhança corrobora a suposição de que os textos estão interligados, apresentando uma relação 

                                                 
11 É grande a discussão sobre a autoria do livro de Hebreus. Muitos os argumentos apresentados para se defender 

determinada pessoa como autor. Na presente pesquisa, portanto, não será objetivo apresentar tais 

posicionamentos nem defender nenhum deles. Usaremos o nome de Paulo por ser o autor aceito pela antiga 

tradição cristã, não entrando, contudo, nos méritos da validade de tal autoria. 
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de dependência. A questão a ser respondida é sobre a proeminência de um deles, ou seja, sobre 

qual é o originador e qual o dependente. Para se responder tal pergunta, muitos fatores devem 

ser levados em consideração, como, por exemplo, qual livro é mais antigo, o provérbio em 

questão foi produzido pelo autor do livro ou foi transmitido pela tradição, o provérbio foi criado 

por um dos respectivos autores ou é uma citação direta (ou indireta) de algum provérbio 

anterior, seja escrito ou oral. Portanto, apresentar uma posição que seja historicamente provável 

não é fácil. Partindo da tradição judaica sobre a autoria dos livros apresentados, pode ser mais 

seguro aceitar o texto de Jó como originador do provérbio discutido. A razão é sua antiguidade. 

Analisando o conteúdo dos dois textos apresentados acima, sua mensagem, a semelhança 

se torna tão evidente quando a demonstrada na análise linguística. Entretanto, os versos 

parecem estar dispostos numa configuração quiástica. O primeiro verso de Provérbios, a saber, 

v.11, fala sobre a necessidade de não se rejeitar a disciplina do Senhor. Este trecho está 

relacionado com a última parte de Jó 5:17 (“não desprezes, pois, a disciplina do Todo-

Poderoso”). Já Pr 3:12 (“porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai, ao filho 

que quer bem”) está relacionado com a primeira parte de Jó 5:17 (“Bem-aventurado é o homem 

a quem Deus disciplina”). A semelhança, conquanto não seja direta nem expressa, parece residir 

numa análise mais profunda. Conquanto tal suposição não possa ser observada nem 

comprovada, seria teologicamente interessante uma aproximação das duas partes acima, 

propondo que o motivo da felicidade daquele que é disciplinado por Deus (Jó 5:17a) é saber 

que Ele faz isso porque ama o ser humano (Pr 3:12). 

 

 

9. Aplicação 

 

Provérbios contém alguns dos mais aplicáveis conceitos de verdade em toda a Bíblia. A 

maior parte dos provérbios são declarações incisivas transbordando com a aparência do mundo 

real. É possível ver como qualquer provérbio pode ser aplicado a quaisquer situações do 

cotidiano, ajudando na construção de uma base sólida nas relações interpessoais (FOHRER, 

2006). Provérbios lembra que Deus preocupa-se não só com os grandes eventos cataclísmicos 

de vida, mas também com aqueles momentos "invisíveis". Muitos destes provérbios aparecem 

como declarações bem pessoais, demonstrando certa preocupação daquele que fala, como se 

fosse um pai falando com o filho. O curioso é que a expressão usada no hebraico, traduzida por 

“filho meu”, aponta exatamente para essa conclusão. 
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No texto analisado, é possível perceber o chamado para se atender a sabedoria. Como 

bem observa Gerhard von Rad (2006), a sabedoria é a forma sob a qual a vontade de Deus é 

apresentada aos homens. Ela encaminha o homem para viver uma vida correta. De forma bem 

acertada o autor a relaciona com Jesus Cristo (cf. Pr 8:35), demonstrando que a vontade e 

salvação de Deus também se utilizam da sabedoria para se revelar aos homens. Conquanto a 

sabedoria de Pr 5:1-2 seja a do autor (“minha sabedoria”), não precisa muito para se reconhecer 

que ela é proveniente de Deus. Além do mais, em outras partes do livro (e.g. 1:7) encontra-se a 

declaração de que ela está relacionada com o temor do Senhor. 

Aos leitores de Provérbios, portanto, o conselho ecoa desde a realeza de Israel. A 

necessidade de se buscar a sabedoria e estar atento para seus ensinamentos toca em cada 

departamento da vida e demonstra que este alvo é do interesse direto de Deus. Ela é o tesouro 

mais precioso e proveitoso que o homem pode ter (MERRIL, 2009). Segundo Eugene H. Merrill 

(2009) ainda destaca, do livro de Provérbios é possível retirar a orientação necessária para se 

ordenar a vida diante de Deus, diante das autoridades e diante dos semelhantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Conclusão 

 

A análise do uso da expressão dentro do AT demonstrou que é possível verificar a 

expressão ִני  em um uso que não seja o familiar. Esta informação foi suficiente indício para a בְּ

possibilidade da interpretação contrária, a saber, de que o uso da expressão “filho meu” não 

serviria somente para indicar consanguinidade, mas uma forma carinhosa ou mesmo tradicional 

de tratamento (FLEMING, 2008). 

Após serem analisados os textos de Js 7:19, 1 Sm 3:16, 4:16, 24:16, 26:17,21,25 e Ec 

12:12, pode-se concluir que o uso da expressão “filho meu”/“meu filho” não é dependente de 

uma relação consanguínea, funcionando a expressão, algumas vezes, como mero vocativo. O 

uso por parte de Josué, do rei Saul e do sacerdote Elias, ao se referirem a indivíduos sob sua 
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autoridade, podem ser um indicativo de que a expressão era comum na boca dos líderes do 

povo, os quais tinham tanto papel de liderança quanto de ensino. Ademais, conforme comentam 

E. Sellin e G. Fohrer (2007), a expressão “ouve, filho meu” era comumente usada nas salas de 

aula pelos mestres. Outra possibilidade de interpretação, conquanto não resulte na exclusão de 

qualquer das apresentadas anteriormente, é a do uso como uma maneira de lembrar a educação 

paterna, a qual deveria, por princípio, ser fundamental e imprescindível.  

Do presente estudo do uso da expressão em Provérbios, bem como das questões 

propedêuticas do livro, é possível sugerir que o autor do livro não tinha nenhum destinatário 

individual em mente, como um filho, mas todo o povo de Israel. Dessa forma, tanto o fato de 

Salomão ser o representante e líder do povo, como o da expressão ecoar a educação na escola, 

ou mesmo de ser referência ao lar, “filho meu” parece ser usado por questões de tradição. 

Para a atualização dos ensinos de Provérbios, embora seus ensinos se mantenham intactos 

ao longo das mudanças temporais e culturais, a questão de o uso da expressão indicar 

paternidade ou não é indiferente, pois os provérbios têm aplicabilidade irrestrita. Portanto, que 

estes ensinos, como provenientes de um pai, sejam verdades presentes na vida de cada leitor. 
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