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NÃO CONFIE NAS RIQUEZAS 

Provérbios 11. 28 

 
1. Leitura: Salmo 119. 1-2 

2. Cântico: Eternamente Deus 

IBSPLAY: https://youtu.be/FlmMZb37WlI 

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 11.28 –  Onde temos depositado a nossa confiança? 

Salomão uns dos homens mais rico de sua época, nos ensina que não podemos 

depositar a nossa confiança na instabilidade das riquezas, uma vez que elas não 

podem nos dar segurança verdadeira ne felicidade permanente. A riqueza é 

passageira (Pv. 23.5) e no final, não pode salvar da morte (Pv. 10.2). A riqueza 

carrega uma tentação inerente, a saber, depositar a confiança nela em vez de 

no Senhor. (Dt. 6. 10-13). 

 O dinheiro não pode nos dar as coisas mais importantes da vida. O 

dinheiro compra casas, mas não um lar; compra sexo, mas não o amor; pode 

dar um belo funeral, mas não nos garantirá a vida eterna. Depositar confiança 

na riqueza é insensatez. Nada trouxemos para este mundo e nada dele 

levaremos. 

 Como devemos encarar a riqueza? A bíblia insiste por toda parte que 

Deus é o Criador e que todas as coisas pertencem a Ele somente. Ele é o criador 

e o distribuidor da riqueza. A riqueza é um dom de Deus (Dt. 8.18). O crente é 

apenas o administrador da riqueza do Senhor. 

 Nesta passagem Salomão apresenta uma oposição de ideias entre 

aqueles que caem pois depositam a confiança nas riquezas e o florescimento 

dos justos. Quem são os justos? São aqueles que confiam em Deus (Pv. 3.5) e 

compartilham suas riquezas com os verdadeiramente necessitados (Atos 4. 32-

37). 

https://youtu.be/FlmMZb37WlI
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 Tais pessoas são como uma arvore cujas folhas não caem (Sl 1.3). 

mesmo que as crises cheguem, eles não perderão sua beleza nem deixarão de 

dar o seu fruto. Mesmo na morte, quando as riquezas falham, os homens, os 

ossos dos justos reverdecerão como a erva terra. (Is 66.14) 

5. Aplicação:  

• Não coloque o seu coração nas riquezas (Sl. 62.10) 

• É melhor ser um justo pobre do que ser um rico insensato. 

• Jesus no adverte contra o perigo mortal do dinheiro. (Mc 10.23) 

• Sirva a Deus de todo o coração e somente a Ele preste a sua devoção, 

pois é impossível servir a Deus e as riquezas. (Mt 6.24) 

 

6. Intercessão: 

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

um dos irmãos.    

7. Ore por missões – BANGLADESH 

Graças ao seu apoio, os parceiros locais da Portas Abertas estão 

fornecendo treinamentos de alfabetização para adultos cristãos que não sabem 

ler e escrever, além de treinamentos de discipulado para mulheres e jovens. 

Agradeça por essas iniciativas. 


