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O DINHEIRO NÃO É NOSSA SEGURANÇA 

Provérbios 13.8 

 
1. Leitura: Salmo 88. 1-2 

2. Cântico: Grande é o Senhor 

IBSPLAY: https://youtu.be/oiibssAdirY 

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 13.8 – Todos sabemos que possuir recursos materiais não 

é em si algo ruim. Tais recursos, quando obtidos através do trabalho honesto, 

traz conforto, paz e possibilidade de exercer misericórdia. Aprendemos em 

diversas passagens no livro de provérbios que o justo, aquele que anda segundo 

os princípios de Deus e busca viver de forma honesta e diligente, será 

recompensado de forma justa pelo seu trabalho. Somos instruídos também que 

o sábio sabe lidar com suas posses de modo a não apenas usufruir para si, mas 

para exercitar misericórdia e acudir ao necessitado. No texto de hoje, nos é 

ressaltada a seguinte verdade:  O dinheiro e recursos deste mundo, podem além 

de trazer o conforto e facilidades, também pode trazer problemas e 

preocupações. A ideia do texto é que a riqueza traz insegurança, pois coloca em 

risco aqueles que a tem, principalmente se esta riqueza não é obtida de forma 

justa e integra. O contexto do capítulo 13 vem fazendo a comparação entre rico 

e pobre no sentido de integridade e justiça, logo, é correto interpretar que aquele 

que tem recursos para o seu resgate neste versículo, não é alguém que anda 

nos caminhos do Senhor, tão pouco está debaixo de sua proteção. Logo a 

riqueza traz para este, a insegurança e o medo. A riqueza também atrai também 

falsas amizades, pessoas interessadas apenas em tirar proveito de suas 

conquistas.  

Como é terrível viver com esta ameaça constante de que o mal está a 

espreita, esperando a oportunidade certa para sequestrar seus bens. Não é à 

toa que os mais abastados, gastam boa parte de suas fortunas tentando se 

https://youtu.be/oiibssAdirY
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proteger e viver em segurança. Quanto ao pobre esta preocupação não existe. 

Ele não vive sobre esta ameaça que tira a paz e o sono do rico. O ponto não é a 

riqueza em si, mais sim como ela é conquistada e como nos relacionamos com 

ela. O pobre no contexto deste capítulo é o que mais tem, pois, sua segurança 

está firmemente depositada no Deus de todas as riquezas, e não nas riquezas 

em si. O pobre aqui, é aquele que anda em retidão, vive de forma honesta, com 

temor a Deus e tem no Senhor sua fonte perfeita de segurança e paz. 

 

5. Aplicação: 

• Não deposite sua esperança nos recursos deste mundo. Em primeira 

Timóteo 6:10 vemos que o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. 

Quando não nos relacionamos com nossos bens de forma sábia, isso 

certamente nos dominará, fará com que negligenciemos nossa fé, em 

busca de mais e mais recursos. À medida que vamos nos afastando de 

Deus neste processo, nossa esperança passa a ficar nas coisas deste 

mundo e não no Senhor. Certamente seremos frustrados pois os 

recursos um dia acabam, podem ser roubados, perdidos, pois eles são 

finitos. Que a nossa esperança esteja em Deus, para que sejamos sábios 

em lidar com nossos recursos de modo a agradá-lo em tudo. 

 

• Não gaste sua vida na obtenção de riquezas terrenas. Quando nosso 

foco não está na glória de Deus, facilmente nos perdemos em nossos 

objetivos e ações. Que triste é gastar uma vida para obter algo que não 

é eterno. O mesmo autor de provérbios nos relata esta verdade em 

Eclesiastes, quando ele se propõe a analisar todas as questões debaixo 

do sol, e ele chega à conclusão de que de nada adiante gastar uma vida 

em busca de riquezas, sendo que no final isso ficará aqui. Quando nosso 

foco está em buscar a glória de Deus, nossos caminhos são guiados em 

função disso, e todas as nossas ações, inclusive os recursos que Ele em 

sua sabedoria nos der, será útil e trará mais gloria a Deus. Pense nisso 

e avalie sua vida, onde está o seu foco? 
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6. Intercessão: Ore por missões – SÍRIA 

Peça pela vida das mulheres na Síria. Elas são vistas como 

inferiores aos homens e a palavra de uma mulher é vista como não 

confiável perante as autoridades. Clame para que exista igualdade e 

justiça. 

 

30 DIAS DE ORAÇÃO PELOS CRISTÃOS PRESOS 

23º Dia – SUDÃO 

Desde 2020, já não há mais pena de morte para quem decide deixar o 

islamismo no Sudão. Mas aqueles que seguem a Jesus podem ser atacados, 

condenados ao isolamento ou discriminados de outra forma se a fé for 

descoberta. O governo do Sudão assinou um acordo prometendo liberdade 

religiosa e separação entre religião e Estado, isso indica que nenhuma crença 

será imposta a ninguém e o Estado não adotará nenhuma religião oficial. Apesar 

das mudanças significativas em 2020, que podem ser interpretadas como maior 

liberdade religiosa no país, os cristãos locais ainda enfrentam perseguição, já 

que a lei penal permanece baseada na sharia, conjunto de leis islâmicas. As 

atitudes da sociedade não foram alteradas da noite para o dia, principalmente no 

interior do país. É necessário que a Constituição seja respeitada na prática pelos 

governos locais e cidadãos. 

ORE para que os cristãos presos por causa de Jesus no Sudão sejam 

libertados e tenham coragem de compartilhar a fé com todos ao redor sem medo 

de retaliação. 


