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NÃO DESPREZE O PRÓXIMO 

Provérbios 14.20 

 
1. Leitura: Salmo 57. 1-2 

2. Cântico: Ao único 

IBSPLAY: https://youtu.be/CPm1ZokQOVg 

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 14.20 – Na filosofia de nossos dias, o prestígio de alguém é 

equivalente à sua conta bancaria. Contudo, vemos neste provérbio que essa 

triste realidade remonta a tempos mais antigos, como o de Salomão, por 

exemplo. Entretanto, o autor de provérbios não está estabelecendo essa 

realidade como padrão a ser buscado, provérbio não está ensinando aquilo que 

deveria ser, mas sim aquilo que é comum, retratando, com sinceridade, o cenário 

de nosso tempo: “o pobre é odiado até do vizinho, mas o rico tem muitos amigos”. 

Assim, é muito comum vermos amizades movidas pelo interesse e poucas 

amizades movidas pela fé, o amor e o serviço.  

Contrariando essa perspectiva, temos nas Escrituras um ponto de vista 

mais firme e sólido. A medida de uma pessoa é sua semelhança com Cristo, seu 

caráter e conduta, não a sua riqueza. Nabal era muito rico, mas era um insensato 

(ISm 25:2-11). Rute era uma viúva moabita, mas ela era uma joia de mulher 

virtuosa (Rt 3:11). Ao invés de valorizar uma pessoa pelo que ela possui ou por 

quanto ela ganha, homens sábios indagarão a respeito do temor a Deus e 

observarão sua conduta moral. 

 

5. Aplicação: Pensamentos para a devoção pessoal/familiar: 

1. Abandone amizades movidas pelo interesse material. Desenvolva amizades 

para eternidade. Busque amigos na sua família na fé, na sua comunidade local, 

na igreja em que você pactua.  

https://youtu.be/CPm1ZokQOVg
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2. Fique atento às pessoas que se aproximam de você. Evite amizades 

bajuladoras, ao invés disso, busque amizades edificadoras, que fortaleçam a fé 

e te leve à maturidade.  

6. Intercessão: na lista de orações, disponibilizada nos grupos da IBS, interceda 

pelos pedidos e agradecimentos de cada irmão. 

Ore por missões – CHINA 

No Dia Internacional da Juventude, ore pelos jovens chineses que estão 

de férias e foram convidados a participar de acampamentos onde aprenderão 

mais sobre quem é Jesus. Peça que sejam guardados por Deus. 


