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NÃO ENTREGUE AS SOBRAS 

Provérbios 3. 9-10 
 

1. Leitura: Salmo 95 

2. Cântico: Início de culto – Pr. Paulo Fagiani 

IBSPLAY: https://youtu.be/3P-K-xmlBuY 

3. Confissão/Gratidão: Seja grato ao Senhor por sua vida, família, recursos e 

bens. O Senhor tem cuidado de nós! Agradeça ainda pelo advento, Cristo vive e 

reina!  

4. Leia Provérbios 3. 9-10: “Honra ao Senhor com os teus bens e com as 

primícias de toda a tua renda; e se encherão fartamente os teus celeiros, e 

transbordarão de vinho os teus lagares.” (Pv 3.9,10) 

Já aprendemos que em provérbios não temos uma caixinha de promessas. 

Provérbios, antes de tudo, são conselhos de vidas divinamente inspirados. 

Salomão entendia que todas as coisas pertencem ao Senhor e que ao mesmo 

tempo isso significa honrar a esse Senhor que é Rei sobre todas as coisas. O 

salmista compreende muito bem essa verdade ao dizer que “Do SENHOR é a 

terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam” (salmo 24.1).  

O verbo “honrar” significa “distinguir, fazer diferença”. E é isto o que Deus espera 

de nós! Muito mais do que dízimos e ofertas, Ele espera que O honremos! O 

Senhor espera que façamos a diferença com aquilo que Ele mesmo tem dado 

em nossas mãos. 

O conselho que Deus nos dá por meio de Salomão é o de honrarmos ao Senhor 

com os nossos bens. O que está em questão aqui é a manifestação da honra, e 

não os bens em si. O uso dos bens é um meio de expressarmos o louvor ao 

Deus eterno! 

Deus não está interessado nas coisas, até porque tudo pertence a Ele, e sim na 

atitude que nos leva a entregar a Ele as nossas ofertas. Um dos maiores 

exemplos disto está em Abraão: o sacrifício de Isaque (Gn 22.1-10). Na hora de 

https://www.bibliaon.com/versiculo/salmos_117_1-2/
https://youtu.be/3P-K-xmlBuY
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imolar o filho, o patriarca foi impedido de fazê-lo, e o Senhor deixou claro que 

Ele queria a expressão da honra, e não privá-lo de seu filho. Ao pedir justamente 

o que Abraão mais amava, o Senhor estava lhe dando uma oportunidade de 

honrá-Lo tremendamente. Contudo, ainda assim um sacrifício foi feito, o próprio 

Deus providenciou um cordeiro para ser imolado. 

Vemos o mesmo princípio revelado de forma inversa, quando Ananias e Safira 

trouxeram uma oferta de alto valor, mas com a motivação errada e recheada de 

mentira. O que aconteceu? Deus Se agradou? De forma alguma! Lemos em Atos 

5.1-5 que o Senhor os julgou pelo que fizeram. O Pai Celestial não queria o 

dinheiro deles, e sim uma atitude de honra. “Honrar” significa “distinguir, fazer 

diferença”. Portanto, Deus deseja ser distinguido de todas as demais coisas em 

nossas vidas, mesmo as que temos como mais preciosas. 

Quanto a segunda parte do texto que diz: “[...] e se encherão fartamente os teus 

celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares.” A Bíblia nos fala de Jó, de 

quem o Diabo, com a permissão de Deus, roubou todos os bens (Jó 1.12), mas 

que manteve uma atitude correta diante das perdas. A sua mulher lhe disse para 

amaldiçoar o seu Deus e morrer, mas ele demonstrou crer que o seu Redentor 

haveria de mudar a sua condição. E, por fim, não vemos o Diabo devolvendo o 

que havia roubado, e sim Deus dando-lhe em dobro tudo o que possuía! (Jó 

42.10). Portanto, quando honrarmos ao Senhor com os nossos bens nada 

fazemos além de sermos mordomos, servos daquilo que é do próprio Deus. 

Ainda assim, nada impede que aqueles que creem passem por dificuldades. 

Quanto as recompensas, temos em Cristo a maior dádiva de todas, a maior 

recompensa de todas já garantida, a salvação do pecado e uma morada eterna 

com o Deus salvador!   

5. Aplicação para a devoção pessoal/familiar 

a) Não há nenhum mal em possuirmos recursos e bens. Deus pode nos 

abençoar desta forma e fazer de nós pessoas com o dom da liberalidade. 

Devemos usar os recursos de Deus para a eternidade, a fim de propagar o Reino 

de Deus e promover justiça, e para isto somos feitos mordomos. Portanto, em 
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nenhum lugar a Bíblia nos diz que o dinheiro seja ruim, mas que o amor ao 

dinheiro, esse sim, é a raiz de todos os males.  

b) Nunca devemos esquecer que todas as coisas pertencem a Deus e todos os 

bens provém d´Ele! Temos em Cristo a garantia da maior riqueza de todas, Deus 

nos concede absolutamente tudo ao nos entregar Seu Filho. Que riqueza 

podemos desejar além de Cristo?  

c) Dependa do Senhor em toda e qualquer situação, não confie nos seus 

próprios recursos ou em suas próprias forças. Confira essa verdade presente em 

Deuteronômio 8.17-18.  

6. ORE MISSÃO - KUWAIT: Por conta da pressão social, alguns cristãos 

precisaram ser descolados dentro do país. Ore para que eles se estabeleçam 

em um novo local e tenham estratégias para alcançar vidas. O problema relativo 

a domésticas estrangeiras no país precisa de mudança. Apresente cada uma 

das cristãs expostas a essa situação e peça ao Senhor que as proteja e cure de 

todos os traumas. Peça ainda por todos os empregadores de domésticas, que 

eles sejam alcançados pelo amor de Cristo e tenham as vidas completamente 

transformadas. 


