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QUAL SUA MAIOR HERANÇA? 

Provérbios 13.22 

 
1. Leitura: Salmo 146 

2. Cântico: Aclame ao Senhor 

IBSPLAY: https://youtu.be/KPfN094Ay4I 

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 13.22 – Para quem você deixará os seus bens?  

É muito comum ouvirmos dizer que pais trabalham arduamente para 

construir um patrimônio para deixar de herança para os filhos.  

Porém, O autor de Provérbios vai além e diz que a pessoa de bem, aquela 

que age de acordo com o fim para qual foi criada, deixa herança não apenas 

para seus filhos, mas também para seus netos. Os bens que os retos 

experimentam (v.21b) são duradouros e transmitidos de uma geração para outra.  

A riqueza do pecador, no entanto, tem um destino diferente. Via de regra, 

o pecador acumula bens de forma desonesta e gananciosa, mas a sua herança 

não será deixada para os seus descendentes. Aquilo que entesouraram com 

tanta ganância escapa de suas mãos e vaza pelos dedos. Os pecadores buscam 

em primeiro lugar a riqueza. Eles amam o dinheiro mais do que a Deus.  

Provérbios 13.22 reflete a crença de que a riqueza acumulada pelos 

maldosos é armazenada com o tempo para os justos (ver Jó 27.13-17). Em 

resumo, os justos virão a adquirir o que foi deixado pelos pecadores, não por 

contratos astutos de negócios, mas, como resultado do direcionamento divino 

daquela riqueza. 

 

 

https://youtu.be/KPfN094Ay4I
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5. Aplicação:  

• Aos pais: Não gaste todo os seus recursos consigo mesmo, mas se 

preocupe em fazer o bem aqueles que virão depois de você, a saber, 

filhos e netos. 

• Aos pais: eduque os seus filhos para que eles também possam deixar 

herança para os filhos deles.  

• Aos pais: a melhor herança que você pode deixar para os seus filhos são 

as suas orações, as suas instruções e um bom exemplo de vida cristã.  

• Deus por sua graça e livre vontade, nos adotou em Cristo. Como filhos de 

Deus temos direito a todos os seus privilégios ou herança ( ver 1 Jo 3.1; 

Jo 1.12; Rm 8.17) 

6. Intercessão: Ore por missões – ÍNDIA 

Ore por Rajiv*, que foi atacado por extremistas hindus por causa da fé. Eles o 

ameaçaram dizendo que será agredido e expulso da aldeia se não parar de ir à 

igreja. Ore por proteção. 


