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A BÊNÇÃO SEM DOR 

Provérbios 10.22 

 
1. Leitura: Salmos 98.1 

2. Cântico: Maravilhosa graça 

IBSPLAY:  https://youtu.be/qoIQNaSd0Z8 

3. Confissão/Gratidão – Em oração, reconheça a grandeza de Deus, clame ao 

Senhor confessando os seus pecados e agradeça o seu perdão e sua 

providência.   

4. Leia Provérbios 10.22 –  Tudo que provém do nosso Deus é bom, pois Ele 

em sua essência é bom e perfeito. O versículo de hoje ressalta que Deus não 

acrescenta dor ou pesar, culpa ou qualquer prejuízo quando Ele abençoa seus 

filhos.  

  Temos visto dia a dia, em nossas devocionais, que o homem sábio é 

aquele que conduz sua vida com base no temor a Deus, amando e obedecendo 

sua preciosa palavra, e como resultado, este homem terá sobre si e sobre sua 

casa, um cuidado completo, específico e providencial do nosso Senhor. No 

versículo de hoje vemos que a benção do Senhor “enriquece”. A primeira 

pergunta é: quem é alvo desta benção? A resposta, segundo provérbios é:  o 

Justo (Pv.10.4;6), aquele que trabalha de forma diligente, de forma honesta e 

vive de forma reta, este é o alvo da benção do Senhor.  

  A benção tratada aqui neste versículo, está relacionada a posses, 

recursos, riquezas, ou seja, a benção de Deus prove os recursos necessários 

para manutenção, conforto e sustento de seus filhos. O texto segue e classifica 

a benção e seus resultados na vida do justo. A segunda parte do versículo diz: 

“...e ele não acrescenta nenhum desgosto a ela”. Em algumas versões, vemos: 

“...ele não acrescenta nenhum sofrimento...”. Ou seja, a benção que provém de 

Deus, não traz consigo nada que a torne pesada. Não há prejuízos em viver de 

forma integra, justa e piedosa e quando somos abençoados como resultado 

desta maneira de viver, desfrutamos destas bênçãos de forma completa, sem 

culpa ou sofrimento. O texto não traz o contraste com o ímpio, mas certamente 
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podemos aplicar este texto de forma negativa. O que o homem conquista de 

forma ilícita, injusta ou dolosa, por mais resultados e riqueza que traga, nunca 

virá sem dor, culpa ou tristeza. 

1. 5. Aplicação: Reconheça a providência de Deus 

Temos a tendência de atribuir nossos resultados a nossa capacidade, 

inteligência, habilidades e força. Pecamos quando fazemos isso, pois 

deixamos de atribuir a Deus as bênçãos que ele recorrentemente nos 

proporciona. Sem Deus, nada podemos fazer, nem o simples ato de 

respirar seria possível sem Ele. Não deixei de identificar e ser grato pelos 

cuidados de Deus na sua vida. Reconheça nos mínimos detalhes a 

generosidade e graciosidade que Deus tem dispensado a você pois 

certamente esta postura irá nos aproximar ainda mais dEle. 

2. Não inveje a prosperidade do ímpio. 

Quando pensamos em riqueza e bênçãos, temos a tentação de invejar a 

prosperidade do ímpio e isso é muito errado. No salmo 73, o salmista 

quase comete este erro, ao querer olhar para a prosperidade do ímpio e 

questionar a Deus, mas no final, ele é convencido que está prosperidade 

é finita, temporal. Pare e medite. Não há o que ser invejado, pois a 

conquista do homem sem Deus é passageira e se ainda for feita de forma 

ilícita, certamente trará consigo dor e tristeza. Portanto, cuide de seu 

coração, conduza sua mente para refletir sobre a providência eterna de 

Deus para seus filhos: Cristo, benção essa que não podemos quantificar, 

medir, de tão preciosa e maravilhosa. Em Cristo temos tudo, ele é o 

nosso pastor, e nada nos falta.  

3. Cuidado com o enriquecimento ilícito. 

No texto de hoje o lado negativo não está explícito, mas temos outros 

versículos que tratam e condenam aqueles que ajuntam riquezas de 

forma ilícita (veja Pv. 13:11,15:6,21:6,28:6). Avalie sua vida, e identifique 

se você está entrando por este caminho tortuoso. Se arrependa, 

confesse e abandone o seu pecado pois não há riqueza neste mundo 

que possa se contrapor a uma vida humilde e simples, conduzida com 

integridade e honestidade. 
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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: 

Darcy Coimbra – oração por consolo do Espírito Santo aos familiares, 

face o falecimento do seu esposo, Mário Serejo. 

Gutemberg Moraes – pede oração pelo irmão Raimundo, que perdeu a 

esposa, além de esperar a resposta do médico para qual tratamento 

contra o câncer deve fazer. O mesmo está muito abalado e 

desestruturado. Agradece pelos exames que recebeu e não teve 

alteração 

Rosely Jaketomi - oração pela sua família, e pela situação que estão 

passando, que Deus console e trate a sua ferida emocional. 

Clara Fumiko - agradece a Deus pela proteção e saúde da sua família. 

Pede oração pela mãe do Pr. Daniel, que não está bem de saúde. 

Elissa Mara - pede oração pelo ministério Oanse, pela salvação das 

crianças, para que o Senhor firme ainda mais os líderes neste propósito 

tão grandioso de ensino do evangelho às crianças e adolescentes, e pela 

mãe do irmão Edvaldo que se encontra internada com Covid. 

7. Ore por missões – COLÔMBIA 

Ore por antigos combatentes que se tornaram cristãos e enfrentam forte 

pressão dos grupos ilegais que deixaram. Apresente também as igrejas 

indígenas que são desafiadas diariamente pela comunidade 


