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NÃO DESPREZE O PRÓXIMO II 

Provérbios 14.21 

 
1. Leitura: 9. 1-2 

2. Cântico: Rei das nações 

IBSPLAY: https://youtu.be/S1xihinmikM 

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 14.21 – O desprezo ao próximo, especialmente ao vizinho, 

é uma atitude reprovável em qualquer código moral humano e também uma 

afronta à lei de Deus.  

  Devemos amar e abençoar nosso vizinho, em vez de desprezá-lo. 

Devemos buscar oportunidades para servi-lo, em vez de ignorá-lo. O desprezo 

ao vizinho é uma atitude insensata, pois quem semeia desprezo colhe solidão. 

Quem deixa de investir na vida das pessoas mais próximas acabará seus dias 

na mais dolorosa desonra.  

  A felicidade não está em vivermos de forma egoísta, mas em ser 

compassivos e generosos, especialmente com aqueles que jazem à nossa 

porta. O que se compadece dos pobres é feliz.  

  Quem tem o coração franqueado para amar e o bolso aberto para 

socorrer os necessitados é que desfruta de verdadeira alegria. A generosidade 

é uma fonte de prazer. O amor ao próximo é o elixir da vida, o tônico da 

longevidade e a essência da própria felicidade. A alma generosa prosperará.  

  Quem espalha na vida do pobre as sementes da bondade semeia num 

campo fértil e terá uma colheita abundante. O semeador encontra na própria 

ação de semear uma alegria indizível e no fim, ainda, terá uma recompensa que 

não necessariamente vem da terra, mas certamente virá do céu. 

 

 

https://youtu.be/S1xihinmikM
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5. Aplicação 

Agora, o que devemos fazer? O que precisamos decidir? 

• Sirva o próximo, buscando ajudá-lo em suas necessidades, glorificando 

ao Senhor no cuidado do próximo; 

• Ore pelos seus vizinhos, para que o Evangelho os alcance, através do 

testemunho e pregação da Palavra; 

• Ensine a sua família sobre o cuidado do seu próximo. Mostre-os que esse 

cuidado glorifica ao Senhor, como é importante ajudar quem de fato 

precisa. 

Ore por missões – NEPAL 

Sitaram* foi acusado falsamente de traficar drogas e ficou 48 dias preso. 

Ele foi torturado e está física e mentalmente abalado. Interceda pela cura integral 

dele e dos familiares abalados. 


