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DANDO-LHE BEM COM OS RECURSOS 

Provérbios 10.15 

 
1. Leitura: Salmos 125. 1 

2. Cântico: Te agradeço Oh Pai 

IBSPLAY: https://youtu.be/d8y2UYHOXns 

3. Confissão/Gratidão – Exaltem ao Senhor em oração por suas maravilhas, 

confessem os pecados perante Deus e agradeçam por sua graciosa salvação. 

4. Leia Provérbios 10. 15 - Já entendemos que a sabedoria advinda do Senhor 

nos traz riqueza em conhecimento. Desse modo, o trecho bíblico estudado hoje 

apresenta-nos uma perspectiva de riqueza material, bens, valor monetário. 

Estudaremos os conselhos e as advertências quanto a essa questão. 

Salomão era um homem muito rico, tinha muitas posses e geria bem os 

recursos que Deus o confiara para administrar. Nesse sentido, quando o verso 15 

fala que “a riqueza do rico é como uma cidade fortificada” devemos entender que 

a riqueza monetária como cidade fortificada é alguém que foi abençoado 

financeiramente e gere bem os seus recursos, que emprega com prudência, que 

tem prioridades, mas ao mesmo tempo não confia naquilo que tem, não coloca a 

sua força no dinheiro e que se sujeita à soberania e discernimento espirituais para 

tomar atitudes para empregar bem os seus recursos. E quando não se tem muitos 

recursos? O conceito de riqueza não sem prende ante a posse de recursos e bens, 

mas é possível não ter muitos bens como Salomão e ter uma vida rica, quando se 

tem o necessário, honra com suas obrigações, devolve o dízimo. Sim, isso é ser 

rico também.  

A parte final do verso “a pobreza é a ruína dos pobres”, nessa parte, 

Salomão adverte que ainda que seja alguém com muitas posses pode ser 

comparado a um pobre. Pobre no sentido de não poder usufruir daquilo que tem 

por não ter discernimento espiritual em empregar bem seus recursos, ou, até 

mesmo, ter conseguido de maneira ilícita. O fato de ter capacidade financeira não 

nos faz rico. Aquisições desenfreadas e sem propósito definido vão aos poucos 

minando suas reservas e aquilo que o dinheiro jamais poderá comprar: paz 

https://youtu.be/d8y2UYHOXns
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interior. Portanto, irmãos, sejamos prudentes com o que Deus nos confiou e 

sujeitai-vos ao discernimento espiritual de como empregar bem aquilo que o 

próprio Senhor nos confiou para que não nos falte e quando sobrevier a 

necessidade tenhamos o suficiente para pronto emprego.  

5. Aplicação: Agora, vamos aos questionamentos: 

• Como estamos empregando nossos recursos: tempo, dinheiro, 

habilidades? 

• Você se considera rico sem dinheiro ou pobre cem dinheiro? 

 

6. Intercessão: (Distribua entre o seu grupo) 

• Pela regressão da pandemia; 

• Um clamor  pela intervenção do Senhor; 

• Mobilização das igrejas do Brasil; 

• Irmãos da IBS: 

Weslem Mendonça - pede pela recuperação de sua saúde. 

Santelma Mendonça - que estejam orando para que seu esposo receba o 

benefício do INSS que se encontra suspenso desde julho. Pede pela saúde 

da Enilima, que se encontra internada por complicações de uma cirurgia 

que fez tempos atrás, pelo estado emocional, visto que perdeu esposo e 

mãe para o Covid. Pede também pela Dra. Simone, que apesar de ter tido 

melhora, ainda se encontra em coma.  

Eliana Menezes - agradece a recuperação da sua sobrinha, Lara, e pede 

orações em favor da Camile, que teve Covid e sofre com crises de 

ansiedade. 

Maria Iraildes - continuamos em oração pela saúde do seu genro, Roberto. 

Apresentou melhoras, mas continua internado na UTI. 

Ismael Costa - oração por sua prima, Ester Batista. Ela está com Covid em 

situação bem difícil. 

Mara Freitas - agradece a Deus por mais um ano de vida e também pela 

sua recuperação da quimioterapia. 

 

 



IGREJA BATISTA SHEKINAH 
Roteiro para o culto doméstico 

Endereço: Avenida Gabriel Correa Pedrosa n° 30 – Parque Dez - CEP: 69055-011 – Manaus – 

AM – Brasil – CNPJ: 63.694.988/0001-56 

3 

7. Ore por missões – ETIÓPIA 

Apresente em oração a cristã Manayesh*, mãe de quatro filhos, que vive 

em uma vila remota ortodoxa da Etiópia. A nova fé aborrece os vizinhos e, após a 

morte do marido, a tensão aumentou ainda mais. 


