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TRABALHANDO COM INTEGRIDADE 

Provérbios 13.11 

 
1. Leitura: Salmo 97. 12 

2. Cântico: Não tenha sobre Ti 

IBSPLAY: https://youtu.be/yOXmW48OIVs 

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 13.11 –  A riqueza obtida com facilidade, essa diminui 

A palavra traduzida por facilidade é a mesma que em outros lugares é 

traduzida por vaidade (por exemplo Eclesiastes 1.2 e 6.12) ou algo vão (por 

exemplo o Salmo 39.6), que, segundo o Dicionário Strong, significa algo 

transitório e insatisfatório, trazendo um sentido de inutilidade ou futilidade.  

O texto diz literalmente “a riqueza da vaidade” ou “de procedência vã”, 

como traduziu a Almeida Corrigida e Fiel. Daí muitos entenderem que a 

facilidade para se obter a riqueza ou dinheiro a qual o texto está se referindo é 

fruto de ações inúteis, desonestas. Facilmente se pode juntar riquezas com 

trabalhos ilícitos, roubo, extorsão, corrupção e desonestidade. Podemos ver 

como isso é verdadeiro na sociedade moderna também. Pessoas desfrutam de 

vidas cheias de luxo, carros, mansões e viagens espetaculares, porém por meios 

desonestos, vergonhosos, vãos. São riquezas que não valem à pena. Entretanto, 

é triste perceber como muitos, que normalmente reprovariam atitudes 

desonestas e corruptas, sentem-se atraídos a obter riquezas de modo 

semelhante. 

O versículo adverte que essas riquezas não duram, elas diminuem 

rapidamente. Por serem adquiridas sem esforço, são facilmente gastas. Se 

olharmos para a história, veremos muitas riquezas esgotadas velozmente pelas 

mãos de quem não suou para juntar. 

https://youtu.be/yOXmW48OIVs
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Atente para o fato de que a busca ansiosa por mais dinheiro e 

prosperidade é um alerta para onde está o nosso coração. Jesus apontou: 

“Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração” (Mt 6.21). 

A busca por bens e riquezas desviam muitos da fé (1 Timóteo 6.10). 

Quando nosso coração está em nossos bens não podemos dizer sinceramente 

a Deus o que o salmista disse: “Tu és o meu Senhor; outro bem não possuo, 

senão a ti somente” (Salmos 16:2). 

Mas quem a ajunta pelo trabalho, esse a vê aumentar 

O contraste deste provérbio está no fruto de quem se esforça com trabalho 

duro. 

Vimos na reflexão de Provérbios 12.27 que esforço e diligência são bens 

preciosos dados por Deus, ao mesmo tempo que promovem a valorização de 

tudo que temos. Aquilo que é construído com esforço e tempo naturalmente é 

valorizado por seu possuidor. 

Não deixe que seu coração seja seduzido a juntar riquezas de qualquer 

jeito, às custas da honestidade, por meio de atitudes vergonhosas. Procure 

trabalhar diligente e honestamente, obtendo bens na medida dada pela graça de 

Deus. 

 

5. Aplicação: 

a) Precisamos sondar constantemente nosso coração em busca de 

pecados como ganância e preguiça que nos levam a decisões e 

ações tolas ou desonestas; e 

b) Buscar arrependimento e orientação de Deus quanto às atitudes 

erradas percebidas. 

c) Peça a Deus para que Ele seja seu único bem. 
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6. Intercessão: Ore por missões – SOMÁLIA 

Neste Dia da Independência da Somália, apresente em oração os 

cristãos do país que enfrentam perseguição em todas as esferas da vida, 

clame para que sejam fortalecidos nas dificuldades. 

 

30 DIAS DE ORAÇÃO PELOS CRISTÃOS PRESOS 

25º Dia – VIETNÃ 

Os cristãos no Vietnã são vítimas de ataques de extremistas budistas. A 

conversão a outra religião é um crime previsto pelo código penal. Outro “crime” 

é a distribuição de material cristão, que pode resultar em cadeia para quem 

insistir em compartilhar a fé tanto em nível privado como público. Com a chegada 

do comunismo no país, as práticas religiosas se tornaram ilegais e muitos 

cristãos foram presos, enviados a campos de reeducação, forçados a deixar o 

país ou mortos. Para os vietnamitas, ser cristão é o mesmo que ser norte-

americano, pois acham que o cristianismo é uma fé dos Estados Unidos. Isso 

indica que a guerra entre os países acabou, mas o terror dos combates ainda 

está presente na mente de muitos locais. No país, o sistema comunista impera 

e quem deixa de prestar lealdade às ideologias comunistas para ter uma fé 

própria enfrentará hostilidade das autoridades e da comunidade, perderá o 

emprego e viverá marginalizado na pobreza. A face da perseguição mudou 

drasticamente, tornando-a muito mais sutil, mas os cristãos no Vietnã ainda 

enfrentam alto nível de monitoramento e restrições do governo. De acordo com 

os dados da Lista Mundial da Perseguição 2021, 18 cristãos foram presos no 

país por causa da fé em Jesus entre 1 de outubro de 2019 e 30 de setembro de 

2020. 

ORE para que os cristãos no Vietnã sejam sustentados por Deus e 

tenham coragem de compartilhar o amor de Cristo mesmo dentro das prisões. 


