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BONDADE E RESPEITO 

Provérbios 11. 16 

 
1. Leitura: Salmo 117 

2. Cântico: Isaías 53 

IBSPLAY: https://youtu.be/XbmqPhomW6g 

3. Confissão/Gratidão – Agradeça a Deus por sua misericórdia e infinito amor 

que nos proporcionou tamanho livramento do inferno ao enviar seu Filho para a 

nossa salvação. 

4. Leia Provérbios 11.16  – O que é mais valioso na vida do cristão? Ser 

alguém gracioso, humilde, moderado, irrepreensível ou ser alguém que possuí 

toda a sorte de bens, mas violento? Há um contraste aqui entre a mulher de 

coração generoso que conquista o respeito diante dos poderosos e os homens 

cruéis que só conquistam riquezas.  

  Há ricos que são desprezados pelo povo, porque adquiriram essa 

riqueza com opressão, corrupção e devassidão. A riqueza da iniquidade não 

traz honra, mas desprezo. Não é fruto do trabalho honesto, mas do roubo 

criminoso. Não promove a glória de Deus; ao contrário, atrai sua ira. Não 

promove o bem do próximo, mas lhe impõe opressão. Os cruéis só têm dinheiro, 

mas nenhum respeito. Quando deixarem este mundo, nada levarão de suas 

riquezas, mas levarão certamente o desgosto do povo e a condenação divina.  

  A mulher de coração generoso, porém, mesmo não tendo acumulado 

riquezas na terra, possui um tesouro no céu. Seu coração não é um poço de 

avareza, mas uma fonte de generosidade. Seus bens estão a serviço de Deus 

e do próximo, porque seu tesouro não está aqui, mas lá no alto, onde Cristo 

vive. Permanece o conselho do sábio: um coração bondoso é melhor do que 

um bolso cheio. É melhor conquistar respeito do que riquezas. É melhor ajuntar 

tesouros no céu do que os acumular na terra. 

  Um coração cheio de bondade, busca testemunhar de Deus e glorificá-

lo todos os dias de sua vida.   

 

https://youtu.be/XbmqPhomW6g
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5. Aplicação:  

Agora, o que devemos fazer? O que precisamos decidir? 

• Ter riquezas, não é sinal de ser amplamente abençoado, mas ter um 

coração generoso testifica de Deus, que Ele é o nosso Senhor. Não 

confunda que ser muito abençoado é ter muitos bens, na verdade, quando 

vivemos conforme Deus e sua santa Palavra, isso sim demonstra que 

somos abençoados. Viva, cada dia de sua vida, para a glória de Deus; 

• Ensine seus filhos o valor e riqueza de um coração generoso. Mostre a 

eles o valor de viver dessa forma. Ter um coração generoso é ser alguém 

com eterna gratidão a Deus; 

• Seja você uma pessoa de bom coração, não porque você é capaz de 

exercê-lo, mas convicto de que Cristo nos capacita a tê-lo. É por causa 

d’Ele que hoje podemos entender o que é, de fato, ser alguém que é sua 

imagem e semelhança. Por isso, ore a Deus, pedindo que Ele transforme 

sua mente. 

 

6. Intercessão: 

Na lista de orações disponibilizada nos grupos da IBS, interceda por cada 

um dos irmãos.    

7. Ore por missões – ÍNDIA 

Clame pela vida de Ravi* e família, que foram atacados por extremistas 

hindus por serem cristãos. Ore para que Deus fortaleça a família diante da 

perseguição e a mantenha em segurança. 


