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O CAUSADOR DE PROBLEMAS 

Provérbios 11. 29 

 
1. Leitura: Salmo 105.1-7 

2. Cântico: Hino 132 - Ebenézer 

IBSPLAY: https://youtu.be/eJOy4BR6WK8 

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 11.29 – Você tem cuidado da sua família ou você tem 

causado problemas a ela? Salomão nos ensina que aqueles que administra mal 

sua casa verá todas as posses serem destruídas, e não terão mais nada no final. 

Aqueles que causam problemas à sua família herdarão somente o vento. Não 

terão o respeito nem a gratidão dos seus parentes. Estarão condenados a viver 

na solidão e na miséria. Aqueles que causa problema a família não encontrarão 

abrigo no dia da tempestade. Aqueles que causam problemas para família não 

encontrarão amparo no dia da calamidade. Receberão nada como herança. O 

insensato que perturba a família acabará servo do sábio de coração. É provável 

que o insensato tenha sido vendido em servidão pelas dívidas incorridas. Neste 

caso, a má administração transformou uma herança em obrigação de um 

devedor. Aquele que é tolo em seus negócios, que não se importa com eles ou 

que age de maneira estranha com relação a eles, que não tem proatividade e 

consideração, não somente perde a sua reputação e interesse, mas se torna 

servo do sábio de coração. Ele é empobrecido, e forçado a trabalhar para obter 

sustento; ao passo que aquele que administram bem seus negócios progridem 

e vêm a ter domínio sobre aqueles que desperdiçam os bens da família. 

O texto em tela é um alerta para nós. Você tem investido tempo em sua 

família? Você tem dado atenção a ela? Você tem administrado fielmente os seus 

bens pessoais? Você tem sido um bom administrador dos recursos da sua 

família? A bíblia diz que aquele que não cuida da família é pior do que o incrédulo 

(1Tm 5.8). A nossa família precisa da nossa atenção, cuidado e generosidade.  

https://youtu.be/eJOy4BR6WK8
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5. Aplicação:  

• Não comprometa o orçamento da sua família por causa de um 

consumismo desenfreado.  

• Economize parte dos seus recursos para suprir as necessidades do futuro 

da sua família.  

• Administre bem os seus recursos para que você não se torne “escravo” 

de agiotas, instituições financeiras, cheque especial ou cartão de crédito.  

• Administre com responsabilidades os bens que você tem adquirido para 

que você não venha passar por necessidades no futuro.   

6. Intercessão: 

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

um dos irmãos.    

7. Ore por missões – LÍBIA 

A pandemia aumentou a vulnerabilidade dos cristãos no país. Viúvas e 

órfãos, líderes das igrejas e cristãos ex-muçulmanos lidam com dificuldades 

financeiras. Peça para que Deus traga provisão. 


